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Ἵ Αι :ϑρύοιωαι ΘΟΟΙ βία, Ργδθίου τοχίπτη σγδθοιπη, 41] ἴῃ ΑἸοχδη- 
᾿ς ἀππᾷ ῬΓΟνΊΠΟΙα ΡΟ 551: ΠῚΤῚΠῚ Ἀδεπεμαὶ. 84|185 παρα 5. ϑογιρίαγαθ νϑυβῖο- 

Π65 ΡΓΟ 15 411| σγᾶθοδο ᾿ΠΠρτιδ 8 Ἀ55116 11 ΠῸΠ Θγαπΐῖ, ν ΘγΠΘ ΟΊ 10 ἸαἸοπΊαῖο σοη- 
[δοΐαϑ [πΠ46 5816 ΠῈ ἃ οτῖο ροβί (ἢ γιβίι πη βαθοιίο. (ὐοηδβίαϊ [ἃ ἀρ ΓΓ551Π16 
ΟΧ ΠΊΟΠΙΙΠΊΘΠΙΙ5 ΘΟΟΙ] βαρ {ΠΠπ18 ΟΠ ΠοΟΓΘΠΠΙΒΒΙπηαθ, απᾶ6 δ ΠΟΒ ροΓ- 

γοπογιπί. Ηδς γογβίομοβ ὙΕΓῸ ΠΟΠΊΘΠ 5ογΠας 5η1 6Χ {Γ| 05 ργδο ρα 

αἰ] Θοἴ5., απ 115 οοηβίαϊ [ἰησττὰ δαερυρίϊαοα γοοθηῖοῦ, σορία νοὶ οοῇα 

γαΠ]ρο πυπουραΐα 4), αΡρυβαιια 1146 οχαγαΐαθ γορουπηίιγ. Οπαγα ϑσἤῖ- 

ἴσα δὴ) νεὶ 7ΖΠοραηα ἈΡρο!]αΐα οϑὲ δα! βογιρία αἀἰα!εοῖο “πὲ ΑΘΡΥΡΙΙ 
Ῥίασαθ 5ῈΡΘΓΙΟΓΙΒ, 8. ῬγαΘϑογ ΠῚ ΤΠΕΡαΠαΘ Ῥγονίποίαθ πο ραηίαγ: 8ο- 

Ππογίοα 6), νεἰ τὶ ςοπηπηηϊτοῦ παποιπραῖαγ 7167:ρ[τςα, ἀἰϊοῖα οϑῖ Π1ὰ νογϑῖο 

466 ἰαἸοτηαΐα Αδρυρίϊ ἱΠίθγογβ, 56 Πο]ΐαθ ΓΟρΙΟΠΪ5. ῬΓΟΡΓΙΟ Θχαγαΐα 

Ν᾿ 

68 ἴοσίία ἀθηϊηιιθ, ᾿ἰσεΐ πηίητβ τοοΐο, Βαδηιγοα ᾿ιοτβατα αἰοΐα, 56Γ- 

᾿ Πῖοπο Π1ο δαἀογπηΐα [π|1, 4111 ΠηΘ18ΠῚ ΓΟΡΊΟΠΟΠΊ ΟὈΓ ΠΕΡ δΐ. 

ΟΠ ΗΔδ85 διΐεπι νοιβίοπεβ, “πδθὸ οχ ϑερίπαριπῖα ὙἹΓΆ] [ΠίοΓΡΓο ΟΠ 6 

αποδα ψεῖι5, εἴ ἐχ σγᾶθοο ἴοχῖι σποδά Νονπ) Τοβίαπιοπίππι ρτγοίθοΐαο 

58Πΐ, ΠΟΠΊΪΠ 6 ΠῚ ὈΓδοίοσΙς 6556. ΠΊΑΧΙΠῚΪ ΠΠΟΠΊΘΗΪΙ [Π 58ΟΓΟΓΙΙΠῚ ΒΙΡ]ΙΟΓΙΙΠῚ 

ΟΓΙσα, ατι8 6 ΠῸΠ]Ο ΠΟη [ΕΠΊροΓο, 864 Πᾶς ποβίγα δοίδαϊο ργαθοριο, 5616- 

οἴογα σοί ΠΟ] σοτιΠῚ δίχα Δοδῖ ΠΟΙ! σοτγιπλ οσοιραγι ἱπροηΐα. ἘἸΘΗΪΠΊ, 
ΡΓδοϊογαπαγησιιοα 5ἰςπξ σοΐογαθ Ἀπτ ΠΟ Γα 5. {γα Π5] ΟΠ 65, οὐ απίδ! 65. Ῥγαθ- 

ΒΟΓΕΠῚ, ΡὈΙ ΓΙ ΠτΠῚῈ σοηίογαηΐϊ δα ἴδοι]! ΟΓΟ ΠῚ 580 Ὑ! ἴοχίτ5. [Π|Ὸ Προ ΠΙ8ΠῚ : 

δορυρίασαθ. ψΘΓΘΙΟΠ 65 ΠΊΑΡΠΔΠῚ ἰπσο ΠῚ Δ θγηΐ απο! ΟΠ] 115, 486 [ΠΟΥ 

Π 

᾿ς 4) ΟὈρίπιδ, ΔΥΑΡΙσΘ. ψθγπαςιο 5ΘΓΠΊΟηΘ δ) ϑαϊίαϊσα ἰάθη οϑὶ ἂς γορὶο αἱΐα εχ 
᾿ς Οἷδί, ργοπυπεαἴίοπο σοττιρία, οχ τΎπτιοο ἀγαθῖςο ιλμουα 
Ν ̓γεὶ κυπτδίοο ἀοτῖνατί βοϊοῖ ρτὸ αιγυπτιος "ὃ Βοιογῖσα -- ςς γα λ.] ΤγοἸτας ργονϊ ποίη], 

᾿ς πι οβΥΎρίϊ. 561 Πίθυ! οσθ ΠΣ ἀδρυρίαμ ἀοβιρηαί. 

ὍῸ 
Ι ὁ πτὶ 

"Ὁ 3 
 Ὅορο[ψν...Ἅ. » ᾽ “». ω 



- νΗεο-- 

ΘΠ 105 ἀρίΐαγὶ βοΐ, ἀ6 (ΠΉΠ1α, ρῬγαρβίαητα νοὶ αἰβογοραηῖα σοἀοαπΠῚ ἡ 
ΒΓΔΘΟΟΓΙΠῚ 411 ΑἸΟΧαπάγιηι αἰσυήταιγ, πος ποη Ρἱοηίαβ γεοορηοβοθηάαθ.. 

ΗἩεβυ ΟΠ τοοθηβίοηϊ, “16ΠῈ ᾿πχία ΗΙΘγοηγτηϊ οἴαίϊαπ) « ΑἸεχαπαάτγιία οἵ 
Αδρυρίαβ ἴῃ ϑορίπαριηἴα 5118. ἰαπιἀαΐ ἀποΐογομη 4)». Νογιπ) [ἰσοῖ ἢος 

ΟΠ Ρι15. ἀορυρίἊαοῖα. ΘΟ ΠΠΙΟΠΙι15. 511 σΟΠΊΠΊΙΠ6, ΡῬΘΟΌΠ ΓΙ ΤᾺ ΠΊΘΠ ΓΑΙΙΟΠΘ 
ὙΠοΡαίοας σοπηροῖῖ, Ηδος 6ΠΙΠΊ, πἰροΐθ πιο γ ἂς ἀΠ ΠΟΓΘ ΒΘΓΠΊΟΠΘ 
ΘΧαγαΐα, ΠΟῚ ἴδπίι1ΠΊ δα ΟΓΙΓΙσΔΠῚ 580 ΤοΧίμ5, νΘΓΌΓΩ οἴϊαπΊ δα σορτςαᾶθ 

Πππρτιαθ σΟρΠΙΠΟΠΕΠῚ ΠΊαρΡΙ5. Ργοῆοιια ΟΧ δ ΠηδίαΓ. : 
(οπιροτία ἴδηις ΠΑΓΙΠῚ γογϑί μα ΠῚ ὉΠ]Πτ}αΐο, νἱγὶ ἀοςῖ!, αὶ ἰηἊς ἀρ 

1Π|1|0 866 οα}} ΧΥΤΠῚ δεργρίίζασο τἀ οπηαῖὶ ΟΡΘΓαΠῚ ΠπΠαγαγιηΐ, ἴῃ [ἃ Ρο- 
{Ι551Π|11Π0 ΔΠΪΠῚΠΠῚ ἱπίθπαάθτγιηΐ, αὖ ΠΠ| Γι1ΠῈ ΓΟ ΙΖ τ5. ἴῃ ναΓ5. ΕτοΟρδς 

ὈΙΟΠΟΙΠ 6 οἰ8. 5 ΠΊΠηα το ρίοης δἀβογναΐαβ, ἰασογθηΐ ῬΌΌΙΟΙ τππτῖ5. Οὕαγο 

οχίριια {ταρπηθηΐα 41|86. ΒῸΡΟΓΒιηΐ ροϑβίγοπηαθ οχ ἰαιιἀδί!5 {ΓΑ 5] ΟΠ τΙ5 

ἈΒΡΟΧογαηΐ ᾿πσο πὶ ἘοπΊαο ᾿ΓΙ5 δ), ἀοιηάς Ηδίπίαθ 6); οΧ ἱπίθγΙΟΥΊΒ ψ6ΓῸ 

Αδρυρί βαἀϊοπο, 561 Πηο ΡΠ ςα σαοδα Απίσαιπὶ ΕΘ ργοάϊογαπῖ: 
Ῥαεπίαϊοιομιβ Ποπαϊπὶ ἀππὸ 1731 4), τοσοπίπιβ Προίαθ ᾿867 6); ἱγασπηοπίας 

Ιοϑις Π|,7--17. 1ν,1-τ-. ΧΧΠΙ, 1-τι4; πάϊς. ΧΙ, 30--40; κι Άδρη, ΠῚ, 1-τιο, 

ΧΥῚ,1-ι3. ΧΥΠ,16--ῷ4. ΧΝΤΙΙ, 6-ο. ΧΧΙΠ, 26--.8. ΧΧΙΝ,1--23: 2 δρη. 

Ι, 17.--27.Υ͂.], 1--2ο; 3 Βδρη. ἢ, 1-Ξ1ο. ὙΠ], 1--66. ΙΧ, 1-3. ΧΥΠ 2 
4 Ἀδρη. ΙΝ, 8--2 5. 1 Ῥαγα!ροπηθηοη ΧΥ,2--20. ΧΥΙ,1--32.7. ΧΧΥΤΙ,2-2ι. 

ΧΧΙΧ,1-22; 2 Ῥαγαῖρ. Π],1--17.1},1--22. Κ,1--.4. Υῖ,1- 42. ΝΠ, 1πιδ 
, ἘΣΟΟΙ ΘΒ. 6516}, 11, 1-τὸ ; Ῥγονθγθίογιπ), ΧΧΧΙ,, το--2ο. σοίίηραθ ι870 7) } 

Αἰπα ῬγΟν ΓΙ ΠῚ [γαρτη θπίππ| 1,1--ΧΙΨΝ,.26. Ραγίδι5 τ882 4}; ᾿ΠΒΈΌΡΟΓ 

ΠΡ ογ Ιοδὶ, Ζοπαϊηὶ τ 846 μ); Ῥβαϊτογιιπ), ρτί5 ογιαθ 1744 ἢ), ἀοίπάα [Ὁ 

4) Ῥταοῖ, ἴῃ Ῥάαγα]ρ. 

ὃ) (αία!οριι5 (οαίσιηι Οορ σογιηι πιαηῖ 

δογΊρίογμηι αι ἵπ Μπι560 Βογβίαπο δἰ γ15 

αάἀδογναπίμγ. Αποίογο αβοῦρῖο Ζοαρα απΠῸ, 

Κοριαθ τδιο; οἴγ, ραᾶρσ. 145--ι68. 

6) ἘΏΡΘΙΡσοῖῃ, ἐν λων ῤρόθ τω ὁ τὸν 

Ηανπῖαο τὃτι. 

4) Οπΐπφιο Πδγὶ Μογϑεῖς Ῥγορ]οίαο ἴῃ 

Ππσιια αοϑ γΡίϊα δχ ηιδ5. ναϊίσαπο, ραγῖ- 

δθηδὶ οἱ δοά!θ)απο ἀοϑογρδῖί ας ἰαίΐπο νογ- 
ἐϊ αν ΜΗ ΚΙη5. Γοόπαϊπὶ 1731. 

6) Ῥαὺὶ] ἀβ [ἀρατάς,, 167. Ροπίαϊίοιοϊι 

Κορίϊδοῖι. Γ,οῖρτῖσ τ867. ΝοΠΏ111α (ὐεπαϑὶς 

σαρίζα]α τορογιπηῖαγ ἴῃ ορογα Α. Καϊοί, 

1α νογδίοπ σορηΐο ἀμ Ῥοπίαίθιχιο εἴς. 

Ῥατῖβ 1854. 

.7) Ονἱοπίαϊα νοι ῬαᾺ] ἀς Γαρατάς, Ετ- 
βίοϑ ποῖτ, ρὰρ. 63 5644. Βγμοἤδίϊοϊο ΟΥ̓ 
Κορι15οἤιοπ τἰϑεγβθίχεηβ 465 αἰΐοπ Τεδία-. 

γιοπίς. σδιάηρθη 1870. ; 

8) ΚΚοοιοῖϊ ἀθ ἐγαναια γο αἱ ἃ ἰἸα δὰ ΠΕ 

ἰοϊορίθ οἱ ἃ Τ᾿ αγοϊόοϊορὶο ὁσ γρίϊθηπος δὲ 

οἱ αδϑγγίοηπθϑ. Νοῖ. ΠῚ, ρᾶρρ. 130--147. ἄν 

Ρατῖβ 1882, [4θπι Ῥγονογθίογαπι ἔγασπιθης- ̓ Γ 3 ᾿ 
ΤΠ ΠῚ ΤΟΠΊΔΠΪ5. σΟΠαγασίοσ 5 οἀϊάογαΐ Θοῖ- “ ὯΝ 
ἄπρας Ὧπ. 1875 Ραυΐι5 ἀς [ἀρατάθ ἵβἢ 
Οροζγο βαϊογὶϊ νδγϑβῖο ηιθριρΠΠ σα. ᾿ 

᾿) Η. Ταζίαηι, 716 απεῖοπὲ σορίς γρν- 
βίοι Οἵ {πὸ ϑοοῖς οΓ Ιοὐ {πὸ 7μ5ΐ, ἐγαπδίας- Γ ς 
ἐρὰ ἱπίο ὁπ ρ 15]: αα οαἰϊοά. Τιοπάοη 1846. 

᾿ ἢ ΒΕ, Ταυκὶ, πικκωλε τῦτε πιψ δ Ἀτηρίοπς 

ττε Ἄδυει Ἃ. ΒΠΟΠΊΔΘ 1744- 

ἐαῦ Υ 



ἐπονα ὡ- 

ΓΟΟΌΒΙΠΙ, Βογοϊ πὶ 1837 4), 11ρεοῖαο 1843 6), οἴ τοπΊδΠ!8. σΠαγασίογιι5 

ἐς προς 1879 6); Ρτοροίδο πηδίογοβ, Οχοη τ 852 4); ᾿ἴἴο πὶ [Δ Π16115 ΠΡ Γ, 

ῬΙδὶς 1849 6); Πιοάεοἰπη ἐλ Νεταδοδὴ ΠΥΪΠΟΓΠῚ {{0τὶ, Οχοπῖϊ 1836 2); 

ϑι ΟἰΠΒΌΡΟΓ πρὸγ Βαγιςῃ, ἤογαθ 1870 9); ΄σιιοδα ΝΝοΟνῈΠΊ δτΐθπη οαϊΐα 5πηῖ: 

᾿ς Νουττ Τοβίαπιοπίιπ), Οχορῖϊ 1716. 1); εἴ ϑθοῦβϑίπιὶ “πδίπον Εὐναπρο]α 

μὴ οἵ ἈΡοοαΙ Υρϑίϑ. 

᾿ Βεῃϊάϊςας ὙΘΓΒΙΟΠΙΒ., 

. Ῥραϊέογίμηι σορίϊοο. Αἀ σοάίοσιηι ῇ- 
τ ἄορι γοσομϑιί, ἰοοϊϊοπὶς ναγϊοίαίονι, οἱ 

π... αἀροογγρίιος δαπίαϊσα ἀϊαϊοοίο σοπ- 

ΘΟγΙρίο5 δίς. αὐαϊοοὶί 10]. Τιοάον. [Ιά6]θγ. 
᾿ Βετο ίηὶ 1837. 

δὴ Ῥεαϊέογίπηι ἰμ ἀἰαϊοοίπηι σορίϊσαο [111- 
"Ὁ γηθηιρἠϊσαηι ἰγαποιαίμηι αὐ ἤάθηι 

ἋὋ ἐγάίπιρι ἐοαϊσιηι 115. εἴς. Θα]α1 ποίϊδιο ογῖ- 

εὶς δὲ φγαηιριαίεῖς ἱπδίγεχῖ Μ. α. 5.ἢ- 

τλωψα Πἰρϑίας 1843. 
μὴ ῬοαϊοΥϊ νουϑῖο τιθηιρ σα 6 γϑοο- 
πὶ ἴο6 ῬΑᾺΪ ἀα Τιαρατάς 1875. 
ὦ Ῥγορἤοίαθ ηιαΐογος πὶ αϊαϊοοίο 11π- 

α6 ἀ65. γρίϊασαρ πιθηιρἠ σα 561: σορίϊςα. 
αἰαῖ Ομ νΘΥ Ί0η6 ἰαίϊπα Ἡδητσι5 Ταῖ- 
Γ. 2. ΤοΟΠπι. ΟΧΟΙΪ 1852. 

ἴοϑβ. Βαγάβ, [απίθὶ σορίο--"ι6γ)1- 

ὦν Ριδὶς τ849. Οἀρυϊ ΙΧ οἰυδάοπι 
15 οὐϊάεγαι Μάηϊεγ ἴῃ ϑρθοίνιθη ν6γ- 
απϊο 5 (ορέϊσαγμηι. Βοτηδα 1786. 

) Ῥιμιοάοοίνι Ῥγορ]οίαγιμηι τεϊπογμηι 11- 

: γκα ἔδὴ Ππρια αοργρίϊασα νμ]ρὸ οσορίϊσα 
δεν 561: η101ρΠΠξῖοα ὁχ ηιαμιιδογὶρίο Ῥαγὶςἰθηςὶ 
“τῇ ἀοξογίρίος εἴς. ἰαίίπο οαϊάϊὶ Η. Ταζϊαπι. 
 Οχοπῖϊ 1836. 
ΤῈ 8) Γδον Βαγιοῖι ΡγορΠοίαο. Ἀοτηδα, τγ- 

᾿ ΡΪ5 5. οηρτ, ἀθ Ργοραραπάα ΕἸάς, 1870. 

ἰᾶς Ιάθπι Ἰδοῦ βαϊτι5 δῖ οἴΐαπι ἴπ ρεηϊοαϊοο 
Ἧ ΖοΙβοΠγΙ ζιν ἄρ. Ἔργαοῖιο 1872--74. 

᾿ ᾿ Ζδοβατίας ᾿ἰρχαπι οππὶ γα ηΡιι5. οἵ 

δ 
8. 

ἢ 

Εὰ 
ἵν ξι 

ἐ- ΡΓα5 Δοημάϊπὶ τ820 1), ἀεἴη 1ίρεῖαο ι846--47 7), ᾿ἰϊδγαιη Ζοηαϊπὶ τ847 [ἡ 

ῬΙ5 Αροϑίοιογιιηι Αςίΐα δη.1 852 Τοπαϊπιὶ [) εἱ Παΐαο 51); ἴὉιΙάο τη ἘΡίβίοϊαθ 

ΡΓδοίογ Θαρι θη 6. 6] ΟΠΊΟΠΪ8. οἵ ΕἸΟΟ] Θϑ᾽ βίοι 
ὍΓΟΒ, “1105 ΓΟΟΘΠΙ 55: Π|6. 6 σοάϊοο ΤΔΌΓΙΠΘηΒ51, ᾿50ΠΊΠ|ἃ 4πᾶ ΡΟ] οἵ ἀ1|1- 

τα, ἴπο! ἀθα 1 ΟἹ. Ῥαιπίις (ὁ Τρ αγαθ πη), εἴ θα, πᾶς ἄς Νονο Εοο- 

νουβίοηθ ἰαϊΐπα βάϊάϊ Εν Οπμαϊγοηιὸγο ἴῃ 

ΝΝοΐίσος οἱ οχίγαϊίβ (65 ηιαμηδογῖὶίς ἀ6 ἴα 

ὑἱδΙ]οἰπὸχιο ἱπιρόγϊαϊο τὅ το, 11Π.220-280. 

ἢ) ΝΝοντηι 1 δεἑαηιοηπίμηι α65.γρέϊπηι νι ]- 

80 οορίϊοσμηι 6 χ᾽ η155. Βοα]ο)απῖς ἀοδογῖρϑδιί, 

μι Ἰαϊσαμὶς οἱ ᾿αγϊδοηδίδιις σοπίμ 1, οἱ 

ἦπ ἰαἰίπτι δουηιοηθηι σοπν ον 1 Τ)αντὰ ὙΥ1- 

ἴ1η5. Οχοπῖϊ 1716. 

1) Ομαΐμον Ἐναπροίία τιθριρ 166. οἱ 
αγαδῖςο. Ἡ.Ταίζατα οἵ 1. 1,66. οηάοη 1829. 

7) Θμαίμογ Ἐναηπβροίία ἱπ ἀϊαἰοοίο [1π- 
ϑιιαθ οορίϊοαρ πιθηιρ σα ρογδογίρία α 

οοαά. η15. (Οορίσογιῖι ἴηι γορία δι δ᾽]οΐποεα 

Βογοϊϊποηδὶ αὐδογναίογιηηι, πθο πο ΠΥ 

α ὙΚίνδῖο οηιδοὶ ἤάθηι οαϊατΐ, θηιοπάα- 

γνἱὲ εἴς. Μ. (. ϑεμιυνασίζα. [1|ρ51468 1846-47. 

Ὁ) Οὐαίαποῦ Ενδηροὶῖα σορτςα οἵ ἀγαῦῖσα 

Ροσ ἢΠ. 7 αἰίαηι. Τιοηάϊηὶ 1847. 

1) Ῥατβ ββοιπάα, 5εὰ Αςΐα ΑΡοϑβίοϊογι πη 

Θρίβίαϊαο εἴ Αροςαίυρϑίβ. 17. 7 αἰΐαηι. ἴ,οἢ- 
ἄϊηι 1852. 

721) Αεοία Αροξίοϊογμηι σα χμαίμον, [ἰὅγο- 

γιιι τιαπιδογρίογμηι ἤάοηι Θά] Ῥ. Βοοῖ- 

ἘΤΠοτ. Ηκδϊαα 1852. 

Ιά46π|, Ερίξέμίαο Νονὶ Τ᾽ οδἰαηιθηζῖ, ΘΟ άθ τ 

ἴοςο εἴ δῆπο. 

η) Αοριγρίίαεα Ῥαμὶ ἀα Τἀραγάθ οἕμ- 
αο εἴ ξβμριρίϊδιι5 οαϊία, αοιάηρας 1883, 

Ῥᾶρρ. 65--2οΟὔ. 



ν΄ 

Τιονπςι, ΝΠ], 10-ἰΧ, 6 "). 

Ναπηογογαμ, ΧΧΙ, 1-πτὸ ἢ. 

Ιοβιιο, ΧΥ, 7-ΧΥ}}, 1 ἡ. 

Π Ἀδρρυπ,, ΧΥ͂Ι, 190-20 5); 

ΙΝ ἘἈδρππι, ΧΧΥ, 27-30 Ο). 

4) Αρρομαάϊκχ αὐ οαἀϊδίοποηι Ν. 1, βυαθοὶ 

6 εοἄ. πι5. ΑἸοχαπάγίπο α (. 6. Ὑγοΐάθ ἀ6- 
ϑβογίριϊ, ἱπ μα οοπεποπίμγ ζγαθηιοπία 

Νον] 1 οδίαηιοηίϊ Τππχία ἱπίογργοἑα ]οη 601 

αϊαϊοοι δι ροΥ ΟΣ Αθ5 γρίΐ, χφιιαθ ἱποραῖσα 

νοὶ ϑαϊίαϊσα αρροϊαΐμγ, ὁ σοαϊοεῖίδιι5 Οχὸ- 

πιϊοηϑίδιι5 πιαχίηια ὁχ ραγίο ἀοδιρία. ΑὉα- 
οἴογα πηοσία ργδοσγορίο, δαϊΐα οββί ἃ 17. Εοσά, 

Οχοηῖ 1790. 
δὴ) Κμαϊνηοπία Γηρα Οορίαο εἶνο 46- 

ΕγΡρίίασαο αὐ τιδίηι (ΟΟΙ]]οοΙϊ {7ρθαπὶ ἀ6 

ῬΡγοραραπάα ΕἸάο. Ἀοπιας 1778. 
- Οὴ Ζοσρα ἴπ. εἴϊ. (ΐαϊοσο, ρᾶρ. 207. 
4) Εἶν. Ορ. εἷϊ. Κϑειμοῖϊ 46 ἱγαναμα εἴς. 

γοΙ. 11. ραρ. 94 564.) 188ο. 

- 6) Ἐχ ςοαϊοῖθι5 Γι οΠαἸποη51ΡῈ15 {γα ῃβοτῖ- 

Ῥϑ1ῖ Βομυνασίζο, οἵ οαὐϊάϊτ Αἀα]ρῆυ5 Ετνπιδῃ 

ἴῃ. Βεμοϊιδίϊοῖο 6 οϑογαορ γριϊβοίοη ἴ76- 

δογδοίχμηβ ἀθ5 ΑἸΐοπ Τοείαπιοπίος. Οδί- 
ἄηρθηῃ τ8δ8ο. 

ἢ α. Μαβροτο, Επμιάος ὀσγριϊοπηθ. 
Το 7, .32 Εαδοϊοσμθ, Ῥᾶρρ. 266 5644. 
Ῥαγὶβ 1883, 

Ἐν ἡὐδὲ. Ὁ ἐὼ δε 

γ' ἃ ἐν τσ ΚΑ ΣΦΙ Δ" 

-ΥΠΠ -- - 

᾿ 

ἄοτο ᾿ϑαϊάοται Ο. Ο. ήοίά ς πιδ5. Οχοπίοπβίδιυιβ. 4), πος ποὴ πᾶς 
βροοϊπηίηα ἀθαϊι ΒΕ. ΤΌΚΙ τη 5815 πα! πη θη 5 ̓πραας Οορίας δ), »οφυραύα 
Ράθοα ταηῖαπη ἱγαρπηοηΐα 0 ΔοΙΟΓΙ 118 αἰγειβῖβ ττρίας νὰ 5Πηΐ ἐἀνα 

ΠΣ Μοΐογι Τοϑίαπγοηΐο : 

Οεηοβί5, ΧΙΝ, 17-2ὸ ο); ΧΧΧΙ, 54-ΧΧΧΙῚ, τι 4); ΧΗΝΠΙ, "πὶ ὃ ). 

Εχοα!ι, ΠῚ, 9-14 5); ΧΥΙ, 6-ΧΙΧ, ι1 Ρ). 

Ῥουςτογοποτηῖ!, ΝἼΠ, 10-ἰΧ, 24 7) ι 

Τ Ἀδαμὰ, ὙἹ, αἰ -ὙῊ, 9 1 ΧΧΥ͂ΠΙ; ἐσ Ἀ ας 5 νἢ. 

Ιοϑί, ΧΥ͂Ι, 14-23:; ΧΧΥ͂Τ,, Ἰ6 ΧΧΥ͂ΙΙ, τ 9); ΧΧΙΧ, οἰ -ΧΧΧ, 8 4). 
βαρ γιονννυ [γαρσπηοηΐα, [Χ - ἼΧΧΙ »0 7); [6 ΠὮ ΠΙ,5. ΧΙ; ΧΧ, 9-ΧΣ 

ΙΧ, 8- ΧΧΠῚ, 4; ΧΧΝ, 3-ΠΧΧΥῚῚ, 6, 37)-ΧΧΙΧ, οἱ ΤΩ 

Μ πὰ δ ̓  αι 

ἢ ᾿, ΓΝ 
ἐ ΕΣ, γα . ᾿ 

ς -»" . 

- βὴ) Α. Ετηλδη, ὁρ. οἶτ,» Ρᾶρ. 
ΜΠ) Ζοερα, ΟΡ. οἶξϊ.», Ρᾶρ. 208, 

ἢ) Α. Ετταδη, 9Ρ-. εἴ... Ρᾶρ. 14 - 
2) 1814. ῥάρ. χθ5ι 7. ἘΣ 
1) Ὅτ. Οϑοὰγ νοῦ 1 θη, Βγμι 

ον ϑαϊ]αίφοίιο δἰ δο δον οί 
Τμαπάςοἰιγί βίο ἀθν καὶ ον οἶον ἶ 
ἤθη δ᾽ δ]]οἱΠοῖς χα δὲς νῶμα. ὦ [ 
Τ,οἰρΖὶρ 1885. ͵ 
δ πνή::: ΟΡ- στ ἀηυδν 20 

δὶξ όξ. ΟΡΡΝ τὸ οἱ σεν γίοπηθ 

Τ|5. 18.5.9»: ᾿ 

»}) Ζοερα, ορ. οεἷΐ. Ῥαρι 210. 
. 4) Δ. ἘΕτπηᾶη, ΟΡ. οἴ. Ρὰρ. 2 

γ) Ὅς [ἀρατάθ, εἴτ. Ροᾶ 
γηιε)ιρ]]1ςα εἴς. Ασοοάππί 1 
δαπὶ ἤγαρηιοπία Ῥαγ]αγιίαπα, ῬΥΟΣ 
γῆι ηιθηιρ σον μι γα, 
᾿ποηϑία, Ῥᾶρρ. 1το7--138.. κς 

ΣΕΧΕΣ- 



ΟΠ Π-ΕΧΧΧΙΧ,, ᾿ 4); ἱπϑαρογ ΠΥΠῚ, 2-5; ΧΧΧΝΠΙ, 209-28 δ); ῥοσγῖο 

Ε΄ ΧΧΧΙΝ,10-22,27-20: ΧΧΧΝ,1-ῶ; ΧΧΧΥΠΙ,2-0,12-14:; ΧΧΧΙΧ,:-ὥ, 

ΠΝ ΧΕ, τ, γ-12; ΧΙῚ, 1Ξο.; ΧΕΙ͂Ν, 13-18; ΧΙ, 3-τὸ ο); 
᾿ ἜΘΕΣΙ ῥ58]π|. ΕἸ 4); ΟΧΥΉ, 24-29:; ΟΧΧΙ, 1-4; ΟΧΙΝΤΙ ἰηΐοροτγ; 

 ὈΟΧΗΙΧ ιπίερεγ; (ΟΙ,, ἱπίερογ τ; 
᾿ς Ῥτουετγθίογιπ, ΥἼΠΠ], 1--7: ΓΧ, 1πτιιῖ 7); ἰἴεπι 1, 1-11Π, 10; ΝΠ, 7-Χ, 
“27: ΧΧ, 1:-ΧΧΙ, 30 ρ). 
Ἢ Ἐϊςοἰεβἰαβίαθ, ἴ, 1- 18 1). 
Ὁ ππῖς ΙΝ, 14-Υ͂, 3 ὃ. 
ς 

ἝΝ ΘΑΡΙΘητα 6. ΘΙ ΟΠΊΟΠΪ5, [Π|.12--2 7). 
᾿ τ ὐὐδι6ςε,.1..5Ξ 0 1): ΠῚ, ἀκανο ἢ: ἐδ πα  φὸὺ: ΧΗ,.2-6: ΧΙ Ξῖο: 
ΟΧΧΥΗΙ, δ.» πῃ); ΧΧΙΧ, ὅ-ἰ2 ο); Ε,, 4-0; 111, γπι2: ΓΧΊΠ, 1- 9). 

ἔνι ἜΡΕΒΕΗΜΙ ΙΧ, 7)πιι 4), ΧΙ, 14-ΧΙΝ,10 7); ΧΧ, ἡ Ἧς ΧΧΠ, 20--20; 

ΧΙ, ι-πο; ΧΧΧΙΙ, 452. ΧΧΧΥ͂Ι, Νὴ. 

ὙΠ χχι 17 μ); ΧΧΙ],1-τι ἢ); ΧΧΥΤΙ,1-ιο; ΧΧΧΥΙῚ,16-23 χ). 

ΒΔ Π16115, σαΡ. ΙΧ γ). ἰβδος,». 
τ ΑπΊοβ, {Π|, 1-ὸ 7): ΝΠ], 9-12 44): ΙΧ, 4- δ0ὺ). 

τ Μίομαθαβ, ΝἼ], 1-τ-ὸ εἴ 9-20 οὐ). 

Χ Αρϑβεὶ, 11, 5--ιὸ 44). Σ 
Ζεομαγίαθ, ΧΙΠ, 5-- 7 6ο). 

ἘΣ α) Ῥοαϊ ογϊ σορίο--ἰ ποραπὶ βρϑοίνιθη οίς. 4) 1δ1ά4. 
᾿ς καἂ ἤάοηι εοάϊοῖς Ταιγπθησὶς σπγα οἱ ογὶ- 
᾿ κοῖς απὶπιαάνογοἰοπίδιις Βετηαγάϊηὶ Ραγ- 
τοηΐ. Αἀπιριξίαο Ταιγίπογμρι 1875. 
ὟΝ ̓ ς ΟΡ. εἶϊ, ρᾶρ. 211. 

ΤᾺΝ ὌΝ Τἀρατγάς, : β υβερΑδα ΡᾶΡ.- 207. 
) Ἀδομοῖ ἀθ ἰγαναμα εἴς. ἴος. εἶϊ. 
ἢ Ζοεβα, ΟΡ. οἶζ. ρᾶρ. 212. 

Φν Κενιιὸ ὀσ γρίοϊοσίχιο. 1)οιχίδηιο ἀπ- 
᾿ ἘΣ ΝΟ ΙΝ. ραρ. 358 5644. Ρατβ 1882. 

, λ)᾽ Ζοερα, ΟΡ. εἶΐ. ρᾶρ. 213. 
1) 1614. ραᾶρ. 214. 

ὭΣ Α. ΠΕΡ τα ΟΡ. εἶζϊ. ρᾶρ. 40. 

Ἵ 
»" ξ 

ὡς 
ΠΣ; 5) ΞΕΩ 1614. 
Ὁ» Ἂι Α. ἐφ Ρᾶρα. 23--25. 

γ) ΜΙηραγοι!, Αθ5 γρίϊογμηι σοάϊοιηι 

γοϊχμῖαο Ἰοηοίϊ5 πὶ ΒΙδιἸοίποοα Ναπίαπα 

αδδογναίαθ. Ἐδϑβο. 1, ρὰρ. {ιΧ1]], 

ηἶαθ 1785. 

5) Ζοερα, 1514. ρᾶρ. 216. 
ἢ) Α. Εττηδη, 1614. ραρ. 27--34. 
4) 114. 

γ») Ζοερα, ἸΡ14. 
χ) Α-. Εταδη, ἰδ]ά. 

..,) δροοίνιθη νϑγϑίοπιιηι Πλαπίοὶς Οορε- 

σαγμηῖ, ποπηηι οἷτι5 σαριιἐ τιθηιρ] 1166 οἱ 

δαΠίαϊοο οχ]ίϑοης. Εαϊαϊξ οἱ {ἱ{πιδίγανὶὶ 

Επ4, Μὕπιεγ. βοηιαο 1786. 

5) Α. Ετταδῃ, ορ. οἷΐ. ρᾶρ. 37. 
4α) 1014. εἴ Ζοερα. 
δῦ) Ζοεσα, ρᾷρ. 217. 

οΟ) Α. Ετπηδη, 1δ]ά. 

44) Ζοερα, 1014. 
66) Ἰθ14., Ρᾶρ. 218. 

Βοηο- 



Εχ Νονό 7 φϑίαπγοηϊο : 

Ενδηροῖ! Μαίπδοι, ΙΝ, 6- γιὲ ΚΝ, 233-36; ΝΙ, 6 4); ΝΠ, 13- 1,3: ὃ ε 

ΧΥ,12-14 6); ΧΥῚ,13-20 4); ΧΥΤΙ, 27)-ΧΧΙ!, 15 δ); 22-26 7)); ΧΧΠΙ, 
10-12 9); ΧΧΥ, ΣΙ Π); 3.8... ἄδην ὃ; ΧΧΥῚ, 65,66; ΧΧΥῚΙ, Ν 

11-τ14;15--.17,2 ἔτ οι 3η7η-π4ο, 40-π47, 409-51, 57..58; ΧΧΨΙΗ, 1-2, ᾿- μ᾿ 

Ι, 36-38, 41-44:.11, 2:4, 7-ὸ͵, 12514., ιό-ιγ. μὰ} Εναηρ. Ματζοὶ, 

ΙΧ, 10-ΧΙνΝ, ἈΜΣῈ 

Ενγαηρ. ἴπρας, ΠῚ, 8-ΥΊ, 36 »); ΧΙ, 33-36 ΤΡ Τ5.. 2); ΧΥΗ, ἐδ χιχ, 

29:35, δ τη 49:53 »»Σ ΟΣ 30 0); ΧΧΙΝ, 1-ὸ,. 11--|7,) 10-25, 

ΡΟ  ἈΡΣ ΣἈΡΥΉΚΣ Ν᾽ 
. δ ὩΣ. 

Γν 

Ἐναηβ. Ἰπλξίε; Ι, 4-π1ο0, 132-17, 20-25, 20-33, 37-42, 45- -ϑο, οὐ 
ι1-π-ϑ,11-π15,10-24; ΠΗ, 2-0,.0-15,18-23, 27-31 4), 33 γ»), 34-30, ΙΝ,1 5 

2- ἤ: 0-13, 118-22, 25-20 2), 35-30 πη). τὸς 28 ν), 390-40, 50, 52- 53 ει 
ἜΡΨΆΡΟΝ 68-- 11, 52; Ν1Π,12--23 γ); ΙΧ,17)-ΧΠ|, 1 7), 2; ὑ-7μος 

ἜΆΟΣ αϑνε 56; 55-324,36, ΧΝ,15-27; ΧΥῚ ἀράν. 24- 14-|0, 10-21:, 

28-3.; ΧΥΠΙῚ, 6-ἰι5 44). 

αὉ) Οϑεὰγ νοῦ Γ,δπλπην. 0Ρ.- εἷζ, οἵ ἴῃ ἴο!ο 
ΒΘΟΙΒΙΠῚ οήἠϊΐο « δίοδοπη ϑδαϊιαίδοίο δίθοὶ 

ασηιοπίο ν (ΑὐβζΖὰρ 5 ἀδγ Ζει βο ΓΙ 
, ΤΣ Αερυρίβοπο ϑργαοῃς οἵς. 1885). 

δ) ΚΚδοιιοῖϊ (6 ἰγαναι γοϊαπς ἃ ἰαᾳ Ρ[ῖ- 
ἰοϊορίο εἴς. οὶ. ΙΥ. 1883. 

6) Οβοασ νοὴ [,βπππὰ, 1014. 
ἃ) οοιιοῖϊ ἀο ἱγαναιια εἴς. ΝῸ].11. 1880. 

6) Μίηρατγο!, Ορ. εἰ ἰος. εἶϊ. 
7) Μαβρεογο, ξμμάος ὀρ γρίϊθηπος, Τ ΟΠ. 

οἱζο, βὰρ: 275 5666. 

8) 1,6 πλπὰ, 1014. 
Ἀ) Κοομοῖϊ ἀδ ἰγαναια εἴς. 114, 
1ὴ Μαβροῖο, ορ. εἴ ἴος. εἶϊ. 
Ἅ) 1 πα; 0Ρ. οἷξι 
᾿) Μάβροτο, 1014. 

᾿ς ἢ) Κϑομοῖ] ἀο ἰγαναιῖα εἴς. ὟΟΙ. ἣϊ ιὃ84. 

γοϊ. 1.1 ὃδο, Παροῖυγ Ματγοὶ ΧΠΠ, 7-ΧΙΝ,5. 

Τῖθπιὶ 1.6 πηπὶ οαϊάϊς ΧΠΠ, 35--36. Ἐαβοϊςυ- 

Ιὰ5 ΠῚ ΜΙηραγοΙ, οαϊπ5 ῬαΓ5 ΤΥΡΙ5. 'πι-᾿ 

ῬΓαβδ8α δβθσγαῖῃγη ΒΡ], [Πηϊνογβὶταῖ5 Βο- 
ΠΟηΐΘη815, Ενδηρ. Ματοὶ ΧΙ, 20"-ΧΥ͂, 22 

ΘΧΒΙΡΘη5,; [σΘΠ} ΠΟῚ ἃβρθχίῖ, ἀπ οῖοΓα τποσῖα 
ΡΓΔογθρίο, 

᾿ μετῆν ΟΡ. εἴ. 
0) ΝΚοριοῖϊ 46 ἱγαναμα οἴς. οι 

ἱγανατια, ὝοἹ. ΤῊ, 1883, μαθοῖι 
ςαρ. ΧΧΙ͂Ν, 12--26. ῊΣ 

Ἧς 1014. ἴῃ βοά. ορΡ. ἠδ το 

8) ΓΘ πῃ, οἵ ρρδνς: ἵμα, 
ἢ) ἸΤάδτα, 1014. ἕ 
1) Ιάθπλ εἰ Μάβρογο, βαρ. 38. 3 
γ»ὴ) Ιάδιη, 1014. ρς 

Χ) Μάβροζο, ρᾶρ. 281. 
72) Α. Θεοὶ, Αὐραυβαπίαπαο ἴα 11]: 

ἀ4115, ἔγαβηιοπέμηι ΕναηβοΠ1 5... 

δγαδοο--οορίο--ἰΠοραϊοιι 5αθομὶο, 

Κοπιαθ αρηα Απέοιϊμλν Ἐμιβοήτιι 

ΜαΞξρογο, ἰθιά. ἴοδη. ΥἹ; 38-.-58, 
ὙΠ, 1,955. Ῥ 
᾿ Μίηραγοῖῖ, ορ. εἶτ. τ 

Ρᾶρ. 287, ΧΙ], 47-49; χιῆ, τον Αϑν 
αα) ΚΒΟΣ 1014. ρᾶρ. 355: 00. 



--- χῇ --5 

Αεἴογταηι ΑρρΡ. 'Χ, 36-Χ, τὸ 4). 

τα ἈοπΊ. 1, 10-12 δ): ὟἸἽ, 4-6 ὦ); ΧΗ], γ-8 4). 
. δια Οεἰαῖαβ 1, 14-, 16 ὁ). 

ἜΡ. δὰ Ερῃ. Υ, 16-το, 190-21 53), 21-23 δ). 
ἘΡ. δὰ ΡμϊΠρρ. ΠῚ, 18--ιο. 

Ῥ. ἴ", δα ΤΗρ586]. Υ, 8-ιὸ ἢ). 

ΕἸ Τιπι. 10 14-Π|, 16; ΥἹ, 4-2ι. 

Πα ΤΊΠ1. ᾿ ἀεπ6. 2)... 
. αὐ Ηδθθσ. ΙΧ, 2-τὸ 2); Χ, 354-36 1). ᾿ δν).: 

Ἀροραϊγρδοος αὶ ἀπθλη ΤΣ ΧΙΧ, γ-ιτὃ;: ΧΧ, 7-ΧΧΙ, 3 πῃ. “8 

χ {γα ΠΊΘΉΤΙ8 μὐῤιθηξα ΟΓΑΙΠΕ ΓαοΘη51{|5, σὰ 6 ἃ ὙἱΓ5. ἀοςί5. αἰ γοῦβα 
νς ἄγοίνηυ: Ἰοοῖ5 ΒΟΙ ΓΗ ΒΒ  ΠΊΘ᾽ ἜΣ εῖ ἴη ἰπσοπὶ 6 ΠΊΪ558 ̓ 5Πῖ, 

ἥν 

ΘΕ Μν ςοἰάιο ξση βου 501 ΡΘΓ ΘΔΟΓΔΠῚ πο προς Ἰλθάτα ἃ ῥτό: ἧ 

Ἢ ἀράπαο ΟΠ γδῖ! ποπηῖπα ἀθογουῖ, αἴ οΠΊηΐα “πᾶ ἀς ργαβαϊοΐα γαηβ[α- ΕῚ 
ὩΡε] 

ὑτιο’ ὑπ ἈΡΔΗΝ 1ῖπη ἴαϑοο βαίείδηυ οἰ ΠΒ 66 ΓΠΏ 8. τ ΑΘ ΤΙΣ Ποτοηΐ πΥλα 

δος ΡΠ σαίίοπα ϑαῖ5ῆηϊ γοῖβ ὁπ ἀ!τοσιπ]., 41 Ρ58ΠῚ ἰδ πα "Ἢ 

ΤΠ 5ΒΊ τη ΟἰΠαριταγιιπὶ « (τιΓ ϑϑῃ! σα πηοηταπαθ ΟΟ]]ορὶ! Ῥτορα- δε 
ΠΩ ππίιτι5 ἀο] τ βουηΐ » Ὁ ᾿π]ΌΠο δὲ 1Π Ππστῖὰ σορίοα νογβδί 551Π|115 ἼΞ 

Τι οη ! πη). Εἰ πηογιῖο ΤΙΣ οὐ ἀ1| Πα πϑαγτοα! ρα] σατο π πῇ τὰ ΠῈ ν6- ᾿ Ἢ 

ὉΤ ΘΧρΡοϑβοιηΐ. Μαχίμηα ΘΠΙΠῚ ΡΆΓΒ ΓΟ Ὁ] τι Ἵ ΠΕΡαΠ 6 ὙΘΓΒΙ ΟΠ 5 πς ΞᾺ 

ἀῶ 
ἵ τὰ 

Ὅς 
161] 46 ἱγαναιια εἴς. ΝΟ]. 1. 1885. 7) ΚΚΑοσιιοῖ! 46 ἱγαναια εἴς. ΝΟ]. Π. 1880. τ᾽ 

» ἰδία. ΜΚ) Τμοσππα, διά. ΤΣ 
1] (δ ἱγαναιχ εἴς. 1014, 1) Κοοιιοῖϊ ἀθ ἱγαναιχ εἴς. 1014. ἐν, 

᾿ Τμουηπι, ἴδια. ' 21) Ζοερα, ρᾶρ. 219. Σ 
θ) Κοοιμοῖϊ ̓ ς ἐγανατιι εἴς. Ὗο]. Υ. 1884. π) Οταηπχηγαῖίσα ᾿ἴηστιαα σορίςδο οἴς. 5ῖα- ᾿ΕΝ ὩΣ. 

2 Ιμοπληα, 1δ]ά.᾿ ἄϊο Αηιοάοὶ Ῥογγομ. Ταυγηὶ 1841) Ρ. ΧΧ. τος ἥ 
Ὰ Εὴ Ζοιρα, ΟΡ. εἷξ. ρᾶρ. 2:1ὃ. Ο) Ῥγαβῖοσ Βογρίαπα, δέπας ἱπραάϊτα τπηᾶ- ΠΡΕΘΝ 

᾿ Τ,ΘΠηΠῚ, ἴο!]. οἷ. ῃρηΐ, 404 6ρ0 5018π|, Παθ απ ρογοχίσαα ἊΝ 

Ἐπά. Μύπιον Οονιπιοηίαίίο ἀθ ἱπ- ἰταστιοπῖα Οχοηῖ!, [,οπάϊπὶ, Ραγῖ5115 11 - : ᾿ 
"ΟΥ̓ 5107115 ΪΝονὶ 1 ὁδίαπιοπίϊ ϑαϊίαϊοαθ. απ ἀὐδβογναῖα, πθο ποῃ δὰ 4πᾶ6 Πος 6ο- Ὁ 

ἄθπὶ ἀῆπο, τἴ ὨΔΪΠῚ τοϊαῖαῃ οϑῖ, ἀείοοία δ: 



ἃ δι, ὧδ δα, ϑώ 

-»» ΧΠΠ --- 

ΠΊΟΟΙ {γα 5] ατἱοη 5. ἰπ 0165 ΠΟΙ ΠῚ ΔΟΒΕΠΊ ΓΙ ΠηΘγο Ροῖα, Ογαΐαβ ἸριταΓ 
τοροηάογο οροτγίοϊ ϑαριοητβϑίπγο ας ΜαπΙΠορητββίηο Ῥοηῆοΐ, 401 αἱ 
ΟΠ ΓΙΒ[ [Δ Π8ΠῈ ΡὨΠ]ΟΒΟΡΪαΠΊ, Πἰβίοτγιοα οἵ οαϑϑίςα βίπαϊα, τὰ ὈΙΌΠοα ασυοαας 

ΓΟΒίΔΓΑΓΟ. οἵ ῬΓΟΠΊΟνΟγ ΠῸῚ αΘ51Π|{. 

50 πἴ ἴῃ Αοργυρίο οχ 1 γῖ5 Εχοάϊ,  Ἀθραηι, 

Ῥβαϊτηοσαπὶ ἃς ΠῚ Μδοπαραθογαπι. (πη 

Πᾶθο δϑϑθῃΐ 580 ργοοῖο, ΕἸογθητ απ ΡΘΕ, 

εἴ ἄππι ἴῃ Μαβθο Αορυρῖῖο βογρία Ιοβθρῃὶ 

Βαγά6}}} πηδῆι ψοβαγοπι, ἀρορταρ Πα ΠῚ 1η- 

γΘηὶ συϊαϑάδῃ σΟά]οῖ5 ϑδῃιαῖςὶ ΒΙΡΙΙοἴποοαθ 

Τιασγοητίαπαθ οἰ βάθη (ἰν1411|5,) 4 ἃ ΡΓαθ- 

Ιαυάατο Βαγά6}}1 [τὰ ἀδβογδιταγ: «ΕΤαστηθη- 

ἴὰπιὶ ἤος ΠΟΘΙ ΓΑ ΠΑΟΘΠῚ 56Χχ Τσοηϑίδϊ ἴο- 

1115 δῖνε ἀποάθοϊ πη Ραρὶηῖβ, εἴ ἴῃ 4486 

Ῥαρίπα παρ σοϊππηπαθ. Ῥαρίπα συᾶθαὰ6 

ΒΠῚ ῬΓαΘβοίοσί βἰσπιπη ΠΌΠΊΘΓαΪθ, οἵ ἴῃ 

ΡΙΪπγα ΠΕΠΊΘΓΑΙΘ βίρηαπη ἘΖ (07), ἴῃ ]- 
τα ὍΝ (78) ᾿πνθηϊθ5. Εχ “0015 ἴαςο!]8 

σοηϊϊοὶ ροῖοϑί σοάϊοθπι, ουΐπ5 ἔγαρ ΘΠ ΤΕ ΠΩ 

ἢος Ρδῖβ δϑί, τοΐιπι ϑαἰΐθπη ϑ4Π1116 115. 11- 

ὈΓᾺΠῚ ΡΤ Πγ πὶ ΟἸΐτα ΟὈΓΙΠυ1558.». Ηδς πο- 
τἰα δοςορία, ρσγαράϊοίατα ΒΙ οἱ πθοδιῃ 

Δα, οἵ ἰρϑαμλ ἵγαρπηθπία., ΠΟΙ ΠΘΏ5 

ΙΠερ. ΧΥΠῚ, 28" --Χ ΧΙ], 7, πυπαθδμη ἴῃ 

(δία! ορὶβ γθοθηϑίτατη, ΠΘ]ῸΘ. ΠΌΠΊΘΓΟ 8]1- 

40 5ιρηδίαπ), ἰΓΔΏΒΟΓΙρΡΒ1 ; δἴα 6 ΟἸΠῚ ἴπ 

ΓΠΟΠΕΠΊΘΗΓΙ5 ΒΟΙΡΊ Δ Π15, 51 Χο ρῖα5 ΧΙΧ,1-5, 

ἀεβιάἀθγοίυσ, σαρίτατῃ οἵ 5 Ποσγιη ἀϊν βῖο- 

ὨΘΠῚ, ΠΘΟ ΠΟΙ ΔϑἴθΓ 50 ΠῚ 84 ρΡαρΡΊ ΑΓΕ ΠῚ οἵ 

ΠΟΙ ΠΑΓΆΠ. 1Π|τ|ὰ ᾿ηἀϊσαηάα ἴῃ σοπίθχία 

ταητὰπητηοάο δήάρηβ, πὶ βυρμλϊτίο : 

ΝΠ τς στ 

τΗΡῸ ἢ Δ0.,. ἢ ΔαοΎωρ, ΟἿ᾽ ΕἸΤΌΟΤΤΙ 

μπ ἈΔ ΔΎΩ ΠΙΗᾺ 

ΕΦΟΥΟ Εερροτε ΦΗΤΕ. 

ΧΙΧ, ὁ ᾿΄᾿΄ωπδϑᾶπ Ἀε πώηρε. ΠΟΔΟΥἋ 

δ. πιτ δε πλκλεδ ο ΕἸΤΡΟΛΛΟΥΟΥΤ 

πλδυει “2ιώπδϑδη ἍΕ ἐπύλη ΤΠ Ὰ δ 

εὐλόῦτε δυῳ ἰὠπδϑᾶνπ δύ τδαλε ἈΦ εἰ - 

χὼ ἅκλοο ἴδοι. ΧῈ οΔΟΥΔ πδίτ ἱπῈ 

ποᾶ ΘῈ ἈΚΑΙΟΟΥΤΚ. ΤΕΠΟῪ δὲ φορκ εἘροκ 

ωδ΄ ΠΗΔῪ ΠΡΟΎΦΕ ἥρδοτε. ΠΚΟΆΕΚΚ στ" 

δλοος οὲὶ οὐαᾶδπηοῶπ. ὃ δΎῳ δηοκ 
τηδτώουπ οὅτακ πδιῶτ. τᾶεὶ ΕβοἋ 

πᾶκ ετοώτε παλᾶ ετεκήδιυωπε ΘΗ ΤΕ. 

δύω οα ἐηδδχε ΕἸΒΗΗΤΚ οα τὰλ πᾶ- 

τῶἾ τᾶει ΕβΟἋ πᾶκ τᾶ Ὑδλλοκ ἐπετοπᾶ- "» 

ΧΟΟ. ὁτώπδϑθδη Ἅε δοδχε ἀκ πο- 

τῶτ ἴκδλωςο ετβε ἈΔΆ εὐὔχ ἅἄκλοο Ὲ 

ἈΠΕΡΎΡΕ πρρὸ ρποβε επριαρδὰ Δ. 

χε ἈἈπορλᾶδυν πποβε δ πεο ΟβθηΗΎΕ "δ.- 

ΠΟΎΟΥ εὐ τε. " ΔΎΩ ΚΟΟΟΎΝ χὲ δεοικᾶ. 

ταψύυχη ὁπ ποσί, δαθώκ. δα πδτδοσε 

Ἀπδ ΔοΨυλοο. δύω πίοεις δορε πᾶ δὰ 

ΠΟΎΠΟΟ πογδι ΔΎΩ ΠΙΗᾺ ΤΉΡῸ ΔΟδΔΎ " 

επογᾶδι δερᾶζθε. ετθὲ οὐ κιδριτοβε 

ΕΟΎΟΠΟΒ ΔΎ ΠΟβΕ ἙΑΛΟΟΥΎ ΠΆΑΔ ἐπχε- 

χη. ὃ οδοΥᾺ δε δε|}οώται το ΠΕΘΡΟΟῪ 
πιωπδθᾶμ, ΔΎ ΤΟΔΟΥᾺ δαρκ εὐχῷ 

ἌΚΔΟΟ χῈ οπῷ πόί πχοεῖο χὲ ππεοώπε 

ετρε ἈΔᾺ κου. ἷ δώ ιὠπδϑδᾶη δα - 

ἈΟΥΤΕ ΕἈΔᾺ ΔΟΎΔΟΥΟ Εἐρο6] πηι δα 

τήηρου. ᾿ὠπᾶϑδᾶη ΔΕ δοχι ΤᾺ ΔΝ. ἐδουν ὌΝ 

ὧδ οΔοΟΥἋ "πεαιώτ. ΔΎ ἐπ οὅᾶ ποδοὸ νὼ 

τίθε ποδο ΑΛ ΕΛ Ὺ ΠΟΟῪ πΦΟΟΥ ἢ π- ἣμ 
ποΐλελλοο Ἅε δοούωρ, ἐτοῦτο ετροπε. 
δ ΔΆ δοσάιδόλι δα ποίει ααἴτ πὶ Ἃ- ἐὰν 

Δοφυλοο. δα πᾶτδοοε ΜΟΟΥ ΘΙ ΟὙΠΟΟδ 

Ἀπ ΔΥΎΤΗ δ τε ΔΎπῶτ οᾶ πίφο: ὃ οὐ- ; ἘῚ 

ππᾶ ΕἸἈΛΠΟΠΉΡΟΝ δύ: εαπὶ ΟΔΟΥᾺ ἀγὼ π-Ὃἃὶἃἴὶᾧὶὶἴὶὶὦὶὦ 

τος πεπκοτκ ορὰλ παηῖ. ἐρὲ ΤΟ ΔΟΥΗὉ 
ὃι τοασίχ. ερὲε Ἄδα Ψδλλει ρὰκ πορ- ᾿ 

τᾶπον ετοῖ τοσίκ. Ὁ δυω Ἕὁδου ἃ πὸ 
κωῶτε ποᾶ ρώρτ ΠΑΣΔᾺ ΟΝ ὙΔΟΥΧΗ 

ετὸῖ πεαδίχ πτεροῦ οδτο πος Δ. 

δοποῦοο! ποδονοδ οό. πρὸ ποδοΥ Ἃ δ 

τΛΟΥΧΗ τῶκς ετχὸ ἌΔ. Ἅλε ΔΟΟΔΟ 
ποδογοᾶ διουχδ " δουῶπε ἍΔΕ δΓ, 
τευ ΕἸ ΑΚΑΑΔῪ δ᾽ ΟΔΟΥᾺ ΧΟΟΥῪ τοπο σις 

ἕἱπε ἐπὶ Π ΣΝ ετρευΐροειο ἐροοὶ τὐδυῖ-ο 

τολοου ΤῊ ἈΛΕΆΚΟᾺ λε δότᾶαε Ἄς 

εοκ χκάλοο χε εκ τελλπουρλλ ἩΤΕΚΨΎΣΧΗ 

δα ττονώη οεμδαλοουτκ πρδοῖτε. τ πο : 
- 

΄ 

᾿ -εὐὰ- ᾿Ξ: 
ον τς τ οι 

“ἶ 
᾿- 
ὙΠ} Δ ΑΣ 

Ψ φΦ τὰς ᾿ Ἃ ἽΞΕΝ ΑΕΗ͂ΞΕ 



Υ᾿ 

Φ 

“ΧΠ -- 

Μοηῖργαπαθ, ἀα αι Ἰοψα!πηαγ, δα σοαϊοιΠΊ σΟΡΓΓΟΟΥΙΠΠ) 56Γ6 ΠῈ 

Ρογποπΐ, 4πιαπὶ ἀΟο 55 Πγ5. ϑίορῃθηι8. ΟΑΓαΠᾺ 115 Βοῦρα ΜΙβϑι οπατίο- 

ΤΙΠῚ ΟΡ εχ Αβδρυρίο ὄνεμπογο, οἵ ἴῃ 810 ΨεΠογηο Μαβθο ϑπηπηᾶ οαΓὰ 

ΠΟΙ] σοτο βία τις; σπαίηητο Οοογρίτβ Ζοορα, ΘΟ 6 ΠῚ ΕΠ ΠΘΉΙ551Πη0. ΨΊΓΟ 

ΔΕΔΧΟΝ δΔοογωτα ΠΣ εβολρα π- 

ον δοπῶτ δοαπουρᾶν ὁ ΔΕΛΟΚΟᾺ 

ἍΔΕ δοχι ῬἈΠΕΟΛΛΟῪ πτκδᾶίοε δοκᾶδο δῖ" 

κελλ πα πε ΚΟΥ Κ ἈΠ ΟὙΡΗπὰρ πβδδλι- 

πε δοκᾶδο οίχα, δοροβεοῦ πουροῦτε. 

1 ὍΟΔΟΥᾺ Δὲ δοχοου προηβδίίθιπε εκὶ 

ΑΔ "δΔ.] πεχὲ Ἀλελυχ ΟἋ χὲ λκοκῷ τί- 

ῶπε. ἢ ὁΔΟΥᾺ λε δοκοον ππβδίωῖπε 

ΧΕ ΤΔΆΟΟΙ Εν πλλδ ΚΟ Κ Π ΤΕΎΠΗΝ ΤΟΙ 

δὶ τδλοου το. 100 ποδίϑπε ἍΔΕ δΎΕι 

ΔΎΩ εἰς πεοῖλοτ πτκδίοε ΕΠ ῸῚ οι χη 

πλδηπκοτκ δύω ΟΥ̓ΘΗπΔΡρ πβδάιπε Εἴ] 

δϑίκως. ᾿πεχε δου πρμε λυ ΟἋ χε 

Ετβε ΟὟ Δρεροδὰ ἅνλοὶ δρκὼ “᾿πδ χδχε 

εβθ 0 Ὰ δαπονρλι. πεχὲ ΔΕΆ ΟΝ ΠΟΔΟΥᾺ 

πεοιῶτ ἈΠ ΉΤΟΓ πε τ Δ ΧΟ00 τδὶ χῈ Κἄ- 

δι τάᾶπωτ εὐὐὐὖὡπ Δ πδΔΑΛΟΥΟΥΤ 

ἅτιο. 8 ἈΔᾺ λὲ δηπῶτ δοπούρλι 

δαι εορδι εδρλλδιθελι Ερᾶ ΤῸ] ΤΟΔΑΛΟΥΗἋ 

Διο τ ΔΎΟ ερος] πρς πιλα πτᾶ ΟΔΟΥᾺ ΔΔῪ 

ἴδοι. δΎβθωκ λε ποσὶ ΔΆ “4.0 ΟΔΛΑΛΟΥΗ Ἃ 

ΔΎΦΑΛΟΟΟ ΠΔῪ δ΄ δΎδθ πτε ορδλλλλδ, 

(ἀδεβῖ ν. 10) “ἡ δύ οδουᾺ δα χοοΥ 
 πρπβδιίώιπε εδώπ πἈδΆ. ππτερουει ἍἍΕ 

ἐ 

ΔΎΠΔΥ Ετοοονϑο ππεπροφητηο ΔΎΩ οδ- 

ἈΛΟΥΗᾺ εαδιϑερδ το οὴῦ ΤΕΎΑΛΛΗ ΤΕ. πεῖῖσιδ. 

εὐὐπηποῦτε δε} εχε πβδίζθπε ΠΟΔΟΥᾺ 

δΔιΎπροψητενε ρου ἢ 

ἐεπειτδαθπε δ ΧΟΟΥ πρπκεβδίζιπε 

1 ΔΎΤΥΔΑΛΕ ΟΔΟΥᾺ 

ΟΠ ΤΟΟῪ ΘΘΟΥ ΟἿ ΔΎΠπρΟΦΗ τενυε. δεουώρ, 

ΕἸΤΟΟΤΟΙ Εὐλπλλθι ολ  Ὑ ΠΟΟπ ΔΟ ΧΟΟῪ π- 

δπκεβδιίυιπε. ΔΎΩ πΙΚΟΟΥΕ δΔΎπροφη-- 

τεγε. “ἢ ὍΔΟΥᾺ Ἅλε δοδώπτ οπ 
δώπτ δοβθὼκ ορώώο εἄρλλδϑελι 

εορδὲ ετϑτε πτεραποονε ποέῴφει. 

ΟΥ̓Ὰ λε δαιπε εχ ἅκάλοο “ΧΕ Ερε 

ἈΒΟΥΗᾺ τῶν ἀεν Δ. πεχδῪ πδαὶ ΧΕΓΙ 

οδ- 

βν. ὟΝ σε 
Ος οἢ δύδθ πτὲ ορδλλλίδᾶ. “ὁ δΎω πεππδᾶ 

. ἃ 

εὐλπηοντε δα εκώς δώώς. επλλοοςϑε 

εὐπροφητενε. ὠδητοει εορᾶὶ εδΎδΘ 

πτε ὅρδιαδ. οὗ δύ δοικᾶδεο ΚΑΘΗῪ 

ποϑοῦτε δα δώ εαπρο ΦΗ ΤΕΎΕ Λπελ Το 

ΕβΟἋ ποΔΑΛΟΥΗᾺ. δ δΔοδε ερρᾶιὶ εκ 

ΚΑΦΗῪ ἈΠΕΡΘΟῪ ΕταλαδῪ ΔΎΩ οἷτ τΤεὺ- 

ΘΗ τῆρο. ετβὲε πᾶὶ πευχ Ἅκλλοο ΧῈ 

οΔΟΥᾺ φώς οὴ πεπροόφητηο. 

ΧΧ, ἌἈδυεικ δὲ δοπῶτ Εβ0Ἃ ὁπ 

διΙΎδΙΘ τε φρδαλλλκᾶ. δα} ερρᾶς πιωπᾶ- 

θᾶ πεχδο πδο] χῈ ΟὟ πε τδίᾶδο ΔΎΩ 

ΟὟ πὲ πδιχιπσῦπο. ΔΎ πᾶποβε ΟὟ πῈ 

ΑΛΤΕΑΑ ΤΟ ΕΒΟᾺ ἈΛπεκίτ ΧΕ οακῶτε τοδ 

ὙΔΨΎΧΗ ετᾶκοο. ἢ 

ΧΕ ἙΠΕΚΡΆΔΑῪ ΠππΟβε ὙΠ ΔΑΛΟῪ ΔΗ. Εἰο 

πεζε ὠπᾶθδι τὰ (ἢ 

δῆητε τὰρ πδίῶτν ποπδρλᾶδυν πῦδῖε. 

ΟΥΔΕ ποδ' ΟΥΔΕ ΚΟΎῪΙ ἀπο σδόλεπο επἴδ- 

Δδῦκε. ΔΎ χὲ ἐρεὲ πδίὼτ πᾶρεπ πι- 

ἀντ ῸΝ 

πεχδο πιωπᾶθδᾶι. χὰ πεκίῶτ ΟΟΟΥΝ ΧῈ 

ὠδῖε εροὶ επζϑοοπ ρῷ δῆ. 

διδι χᾶρίο πηδορᾶκ ετβὲ πᾶι ἃ πκ- 

ἴὠτ χοΟΟ χὲ Ἄπρτρε ἐπ δθδτ ΕἰλΔΕ επτ- 

δε χε ἐππτδαιε ΔΆ Εροῦ] πχοειο 

οτῷ ΔΎ ὙΕΚΨΎΘΧΗ οτῷ ΧῈ καττὰ ΘῈ 

πτδιχοοος δ Ὑκᾶκιδ. ΚΩΚ ΕΒΟᾺ οἡ τᾶς 

ἌΗΤΕ ΔΎΩ φὲ ΤΆΛΗΤΕ ἈΞ ΠπεκίΣ ΑΑτ 

ὁ πεχε ἰὠπᾶϑᾶπ πΑδᾺ ΧῈ ΟὟ παλοῦ. 

πΕΤΈΡΕ ΤΕΚΨΎΣΧΗ ΟὟΔΟΟΌΪ τᾶδο πδκ. 

δ πεχε ὥπδϑδι ΠπΑΔΎΕΙἋ χε εἰὸ ΘΉΗΤΕ 

οογᾶρδοτε δώ πτὸκ πυπδτώς δα 

εορᾶι εοὐλοοὸς τ πρρὸ εοὐγώμι. πεχε 

ἌδΔ πιώπδθδη ΧῈ ΑΔ ΧΟΟΥΤ ΕΒΟᾺ τὰᾶ- 

δοπτ ὧδ πῆδῪ ἌἌπεκβὸ ο΄ ποτε. 

6 ἄχγῳ οὴ οὐώιπε ερώδι πκιῶτ (πε 

πον εκεχοοῦ ἴδοι χὲ οῖ οὐώω δαδ- 

ΖιΟῪ ἀκάλοι, ετρεαβκ δ βεθεελι το- 

ποΐλιίο. χε ΟοὐϑΎοιδ τε Κα ττᾶ πτς9 ττπε- 

δοοΥ ετρεοώπε ο΄ ΤΕΥ ΔΗ τῆηρο. 

1 ε|)δποοος χε καλῶς δαβὼκ εἰεουπ 
ΟΥ̓ΕΙΡΥΠΗ ὡὐοοπ Ἀπεκρακοδὰ, ὃ δΎω 



τῶν Ὁ τ 

ἱπηρο!]οηἴο, ἴῃ ϑᾶρρο οἰζαῖο οσαΐαϊορο δαἀσαΓγαιβϑ πη γθοθηβι, « ΟἸΡι5 
Αοργυρῖΐ Ιοςΐ5, αἴοῦ ᾿ρϑίυ8 Ζοορᾶθ νογθίβ, ααραθνο [πη ὈΠΡΠΟΙΠΘοΙ5 ΟἸΙπῚ. 

αὐβογναῖ πιογίηὶ οοάϊοοβ5, ΖπογαΠΊ ἰγαρηηθηΐα πῆς 58ηΐ η΄ Μιιδοθο Βοτ- 

δίδηο, Ρίαηο ἱρηογαῖΐαγ, 5116 ΠΔῈ ΠΠΘΠΊΡΓαΠας ἰδῖαθ ἃ ΜΙ ΒΒ ΟΠ ΔΓ 85. [ἢ 

ΒΌΡΟΓΙΟΥ δοργρίο ἀθροπηθυβ Ὀγοῖΐο ἀγα ι15. 50] το βππΐ σοπηιραγαΐαθ, οἵ 

χε ΟΥΠ χιμδῦπο χὶ ΕΦΟΥῪ ἐπκρλλοδἋ 

ΕἸΕΛΛΟΟΥΤ Μ͵ΤΟΚ. ἈἈΠΡᾺΓΤ Ερᾶ το] Αἀκπε- 

κιῶτγ. ὅπεχετὠπδθδᾶη χὰ πη πᾶὶ ὡώ- 

ΠῈ ΑΛΔΟΚ. ΧῈ ὴῖ ΟὝὙΕΙΑΛΕ ΕἸ ΔῊ ΕἸΑΔΕ Ὲ ἃ 

παιπόοπο. χῶκ ΕΒΟᾺ ΠΎΟΟΤΟ ἀπδι τ 

εὙρόει εοςρᾶϊ εχκὼκ πδᾶὶ επο θοοπ δ δὲ 

πΚπολιο ἄποκ ἔπδτδαλοκ επᾶι. ἐπεῖχε 

ἍΔᾺΑ πιωώπδοδη ΧῈ πικκ πετ δ ΎδΆλοὶ 

επᾶι. ερῶδηε πκιῶτ ὙδΎε πῶδλχε πδκ 

"“ πλδᾺ ΧῈ 

Ἄοοε ἈΔδροῦ ΕΒΟᾺ ετοώωϑε. ΔΎΩ π- 

ετπδίῦτ. πεχε ὠπᾶϑδηπ 

ἼΟΟΥ ἈΔΠΕΟΗΔῪ ΔΎΒΩΚ ΕβθΟἋᾺ ετοώςθε 

ὄπεχε ὠπᾶϑᾶνπ πΆΔᾺ χΧῈ πχοεῖο πποὺ- 

ἼΕ ἈΛΠΙΗᾺ ΟΟΟὟΤ ΧῈ ὙΠΔΊΎΩΚ ΕΦΟῪΣ ε- 

πδιῶτ ἐρδη πεουοει πε. «δ «90- 

ΑἸΤῚ ποοπ. ΔΎ ερδη Οὐδ ΧΕ σδτδ- 

Θθο ὠπε ΕὙΒΗΗΤΚ {τδ͵ΎΠΠΟΟΥΟ τδκ 

εβοἋ ετοώςθε. ὃ πδι ερὲε πποῦτε ΔΔῪ 

, πιώπδϑδη ΔΎΩ ΠΙΚΟΟΥΕ ΕΠ ΕΟΎ Δ ΘΟῪ ΕροΙ. 

ΧΕ ΑΛΠΕΘΟΟῪ ΟἹ ὙΠΔΘΟΆΧΠΟΥ επκλδ δ χε. 

ὙδΙΚΟΟΥΚ ΕΒΟᾺ πΥϑκ τ ΟὙΕΙΡΎΠΗ {ὴ1Ὲ 

πίοεις πε πλλλδκ κᾶττᾶ 9ὲ εἴτ 9οοπ 

μη πδίωτ. [ἢ δΎω δποκ φῶ εἰοτρ 
εκεεὶρε πλλλλδὲ ποΎδ ΕἸ ΟΔΉΑΛΟΥ ἍΔΕ ΟἿ 

ι5. ἸΡΚαΙ απηδὶ ΕΒΟᾺ ρὴλ πδηὶ δ επῷ. 

ερδη πίοειο (}1 Ἀλλαδ Ὺ περ χδκε ΤᾺ ΔΆ. 

ππενα πρδ πιώπδϑδ ΕβΟΆραΑ πηὶ 

«ἈΔᾺ δ ρδη πχοεῖσ ΚΟΤΕ ἩΤΟΟΤΟΙ 

Ἀδὰ ποᾶ ποχᾶχε. εἰεχι πουοῶτε. 

τ τὠπδϑδᾶπ Ἅε δον ΕΤΌΟΤΟ εὡρκ π- 

Δ. ΧῈ 0336 Ἀλη4λ06} ΧῈ δθΔερε ΤΕΨΎΣΚΗ 

ἀλπετάλη ἀπλος, 18 εχ ἅλλλος στῖδο! ΧΕ 

Ῥᾶοτε οοὐὰ Ἀλπεβοῖν πε. σεῖο ΤΗΥ ε- 

τεκκάϑελρᾶ δῶ οεήδυιπε ποὼκ 5 χε 

ἩΤΟΚ ΠῈ ΠΑΛΘΙΟΘΟΛΑΤῚ εκρϑλοοο. εκηδεὶ 

εϑρδι ἐπλλᾶ. Ετεκιδ ΘΆλοΟΟ ΠΘΗΤῸ ο9᾽ πε- 

δοον πτερτεδοιδ. ΠΡ ΘΆΛΟΟΟ εορδὶ δ ΤᾺΣ 
20 “πίερτοβ εταλλαδν “ΠΔΠΟΚ ὑηδουεροδρ- 

ΠΕ ΠΟΛῪ ΠΟΟΠ ΕἸΠΤΟΎΣ ΕΒΟᾺ ΠΠΟΟΟΤΕ 

ΕΙἸΤΟΥΥΕ ΜΔΟΟΥΎ εᾶἄραδ ΤΎδριίλι. ἽἜ λτὼ 
Εἰσ ΦΝΗΤΕ πρραρδκ εηδχοουο ΕβΟἋκ 

εἰχὼ ἅκαλος δὶ ΧῈ ΔΆΛΟΥ ΠΥΠΔΎ εἐπεὶ- 

οοτε. ἄγ εἰὐδη δε αὐτὶ πιΘΉρΕ. ΗΔ, 

εἰχὼ ἀλλο ἴδιο! ΧῈ ερὲ ἼΟΟΤΕ οΆΚ πιλλδ. 

ξάλαλοὸκ ΔΎΩ πιοᾶ Ὑι1Ὸ Μπτεὶ. ΕἸΕΤΊΘΟΥΝ 

ΠΡΕΙ ΧῈ ΡΎΠΗ οοπ. δγῳ “αὐ δε 

εὐἰ|ϑοον οὸπ ΕἸΒΗΗΤΚ εἰὸ πίοειο οπϑ. 

ὅΣ μίώδιε δε οἱ εἰοδποου Ἐπραλο δ Ἃ 
ΧΕ Ερε ΤΟΟΤΕ ρλ πιο ὑλακοκ ΔΎΩ ΟΟΥΗῪ 

ἌκΑλΟΚ ΕἸΕΤΩΟΥΝ πΥβὼκ χε ἃ πχοειο Χ0- 

ΟὙΚ εβωκ.. ᾿ὄ δώ πώδιαε πτδιζοοῦνοι 

ἵπχοειο οὐἱἵ ἈΠ ΤΡΕ πα 

ἴ Ὁ ΣΝ 

δε δαροόπα οι τοώςθε ΔΎ σΟὙδ. ἀγπεβοτι 

ΔΟΚ παλλλδκ Ερε 

ὝΔΆΛΗΤΕ ΑΔ ὙΚΆΛΗΤΕ (δ ΕΠ. 

δαίῶπε πρρὸο λε δθὼκ εαπ τετρᾶπη- 

δ χύῷ πρρὸ δύρϑλιοοο φῦ ξδ. εοὐώῶϑα 

τκδϑελρᾶ κἄᾶτᾶ θεὲ εὐὐδαδδᾶο Κᾶττᾶ οοπ. 

εὐδαφλλοοο οικπ τκδθελρᾷ οᾶ τ Το. 

δ τὠπᾶθδη δάφλοος δὶ οὐπδαλ ελὶ- 

Ἅ1λ06,. Δα|επιπηρ φώς δόφάλοοο ποδὶ ΟΘΟΎΡ 

Ἄκλλος! παλδιῖϑέκοοο ΔΕ ΠΑ Δ ἘΠ ΚΗ ΕβΟἋ 

δ δῷ ψ,πὲ ὁΔΟΥἋ χε ἌδΔδΔΎῪ πῦδλε οϑλ 

πεφοον εταλλλδν, εχ φκοο χῈ ευδκ 

οὐρωβ πχώρϑ πεητδοθῶπε “κάκου. 

εὖ εὐὔϑοοπ οκ πχώραι εὐλπδ τα ειδδος 

εβολ. ᾿ἴ δοωπε δε πεείρδοτε δᾶδ᾽ 
παλροιδῪ ΠΘΟΟῪ Ἄπεβοτ. δ᾽ ΤΥ οα΄ 
επαιὰ πΆΔ πέχὲ ΟΔΟΥᾺ πιομπᾶθδ ΧΕ 

ετβὲ οὐ πὲ πώθηρε πιξεοοᾶι εἰ ἴοᾶδ. 

Ἄλποει ΟἿ᾽ ἈΚΠΟΟῪ Εϑάλοοο δ᾽ τετρᾶπης δ. 

εογῶλι. 

πολίο. 

πδι δὲ τεποὺ εὐὐῶπε διδῆ οζδριο πίδκ. 
εἰεΓδ ώκο, τᾶηδῪ ΕΠΔΟΠΗΥ ετβε πδι 

ΠΑ 

᾿ 

"διώπδϑδη λε δαερουῶ δᾶρῶα Τ 
Ἄκπρρο εαχ Ἄχαλοο, χε ΔΆ δΔαδξιογος ; 

ἼΆΚΑΛΟΙ ΕὙΡΟ ΒΚ Ἐφϑρδι εβεθ  Έελα τοπο-. 

“3 εφκῷ ἅκοο χε ΚΔ Ὺ -τδβωκο 

χε ογϑύυοιδ τετίῶοοπ π᾿ ΤΕΨΥΔΗ Θ᾽ τποῖ 

Διο. δῶ πδοπην δρῶν ετοοτ. ετθε 

νυ, τ. - 

ἊΣ 7 

κω ν΄, νὰ Θὰ τὰ 

ἀολός (αὴ 

[ΞΊ 

ς .«ΑὉ, 
" γὴν 

ἰὼ συ «νύ 

Ψ ΡΣ 

ὶ Ἔν » 
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ἀπέχει ερϑϑοος δὶ τετρᾶπηςξ δ. Εὐὐῶλα “91 

ἰὸν πρρο. 

τ 9δη εὐἰδτε. πεδο! ΕΦΟῪΤ εφρᾶς. χε ὦ 

πίθηρε ππεϑίοαλε ΕὙΤΗ ΕΒΟᾺ [Ἄλη τῦ- 

Ὰ ΘΟΟΥΝ ἄτ ΧΕ ΚΟ πβρ ΕΠΌΘΗΡΕ πιεοοδὲ 

ἕ ᾽ ενεϑιπε πᾶκ ΔΎΩ εὐϑιπε ἡπολεπ εβ 0 Ἃ 

ἀλαν πτεκαλδιδν ὅ1 ΧΕ ΠΕΘΟΟῪ ΤΗΡΟῪ ΕἸ Δ ΔῪ 

κεῖ εὐοτδ τσ πίθηρε πιεοοᾶδὲ ΠΥ ΔΟΟΟΥ ΤΙ 

δῆ δὴ τκπῖτρρο. τεποὺ δὲ χοοὺ πτ- 

ΟΎΤΕ Ερος] Ε ΟὙΘΗρΕ πε εὐελλποῦδ κ5- 

που. ὅ" δύω ἰὠπᾶϑδη δου. εἰ- 
»: κῷ “ανοο πο ΧῈ ΕἼβε ΟὟ οἰ ΔΑΛΟΎ. 

δ πὲ πῖοβε πτδοδᾶςι 

δι εορᾶὶ ἘΠ ΤΟΔΟΥΧΗ δΔΟΟδΤΟ πο 

τὠπδιϑδο ἐὐβοοντο: 

ΐ 8 ΔΎ ὁΔΟΥ Ἃ 
δι 

ἰιώπᾶϑδμ ἍΔε δύ 143Ὲ 

᾿ς χε δ τκᾶδκιδ χωκ ΕβΟἋ ὩΤΟΟΤΟ κ5π|- 

τῶτ. ΕΤΡΟΟΥΟΥΤ ΠΣ. 

ςς ϑδδὲ Δαάοπτο ερορᾶὲ οὶ τετρᾶπηζᾶ δὴ 

ὄΑ πορτη “πο δώντ. πο ρῖλο Οο ερρᾶι κι- 

91 ὐπδθδε 

ΠΕΘΟΟῪ ΕΤΑλϑιδῪ ΕἼΤΕ τπαλΘ ΘΟΟῪ ΟΥ̓ΔῪ 4Α- 

πΕεβοτ πε. εοὐῶϑα “τ πῦιτ ἈΣΠΕΦΟΟῪ 

᾿ Ετακε δ Ὺ ΕΒΟᾺ χε δου ΕΟ ΠΡῊΤ ἐπ 

ΕἸΣῚ Ἢ το ΧῈ δ τκᾶκειδ. ᾿ πίῃ ιτ χΚ ΕΒΟᾺ 

τ ἔχώς. 5 δούώπε Ἅε πρτοονε ἀεπορᾶ- 

οτειώπδϑδν δαθὼκ πᾶα ΕεβοἋ ετοώςθε 

ἤν ΕΝ τὸ θὲ πτδαώρεκ ΠΑ Δ ὃ οὐαπ τ- 

ἬΝ ραπρητ ΕρΡΕῈ ΟὙΡΒΦΔᾺ ΚΟΥ πλκϑλδοὶ. 

᾿ς ὃ πεχὲ ᾿ὠπδϑδὲ ππρηλο δ Ἃ χῈ οοσκ 
δ πΥΗΔῪ ετβὲ ποοτε πτδιποχου ΕβΟἋ. 

᾿ς ΠΡΙΡΔᾺ λε δαβὼκ ὠπδϑδη Ἅε δα πεκ 

οοτε εὐπδρδ Ἄδοοε ἀβοου ᾿ἴδλυω τπρι- 
ὃδδὰ. δαὶ: ερρδι εχελμὶ πρλδ Ετερε ΤΟΟΤΕ 

ςς ἤρητο δὴ πλὲὰ ππὰ ἰὥπδϑδη πΟΧΟ ΕροΓὶ 
; Ἢ 88. ἃ 

δὰ 
δὼ ἰὠπᾶϑᾶη δα εβοὸᾺ εχ 

Κι. ἌΜ400 ΧῈ ἐρὲ Τοοοτε οἱ πίοδ λλοΚ ΔΎΩ 

ΜΕΟΘΟΥΗΥ ἌλΟΚ ἅπ. τὠπᾶϑδη ΔΕ δαώς 

εΒ Ἃ ΟὟΒΕ πϑασ Α Ἃ χε πον πιοῦν, πτ- 

δ χγῷ οδουὰ διισώπτ εἰὠπᾶ- 
Ἁπεοχοεισς ὃ προ δκ Ἅε πο σοΟΥ δὴ 

πτλᾶδὺ προ ποδὶ ᾿ὠπδϑᾶπ Ἀπ|ῃ ΑΔ. 

τ Ξῳπδϑδιη Ἅε δ τα λο ἘΠ ΦΒΗΎΕ εἐπο- 

ΘΔ, πεχδο πᾶο. χε “όοθε πτβϑὼκ 

ΕδοΥ ΕἸποΐλιο. ἧΐ προαοδ Ἃ Ἅε ππτερτ]- 

Ρπρϑοὺπ πτπολίο. ΔΑ ὅδλὲ δατώουπ 

δ. παρᾶ ἘΠῚ ΠΦΗΤῸ δΔοοΥγ ΟὟ εχεῖι 

παϑὸ πιώπδϑᾶπ. δυπι ερῖ ΠΕΎΕΡΗΥ 

ΔΎΡΙΑΛΕ ἘΠΟΥΠΟδ πἰπδΎῪ. ἢ πεχε τὠπδ- 
θᾶ ΤΑΣ χὲ βθὼκ οὴ᾽ ΟΥ̓ΕΙΡΎΠΗ. κατὰ 

θε πτᾶιώρεκ ΠΠΕΠΕΡΗΥΕῈ ον πρᾶρ 4“4- 

πίοειο πῆ “00 χῈ εειϑῶπε φἈἈΆ41ΤρΕ 

δῖ τδλητε πελδκ. ΔΎΩ ΟἹ ΤΆΛΗΤΕ 

Ἀπδοπεραλδ Ααττ ΤΆΛΗ ΤΕ Ὁ πεκοπραλδ Οδ 

ετῷ. ἐν 
ιοπᾶϑᾶνπ δε δθὼκ εἐφρουπ ετποΐλιο. 

ΔΎΩ Ἃ δ. ΔΟΤΟΩΟΟΥΝ Δ ΔΛΟΟΘΘΕ 

ΧΧΙ, ἈΔᾺ δὲ δαὶ εορδὶ εποηλλδ. 
Ερᾶ τα πδοζιλελ; ΠΟΎΗΗΒ. δοχιλελὸς 

Ἅλε δαιώρεν. ππτέράει ἐροὺ εϑρᾶςι. πε- 

ΔΑ πδΔΟ ΧῈ ΕἼἾΒΕ ΟἹ κοοςθε ΔιδΎδΔδΚ 

εὔπ δὲ “οοε πλδκ. 2 πεχε ἌΔ . Ἁ. 

ΕΦΟΥΝ ΘΕ ΠΟΥΗΗΒ χὲ πρρὸ περ τ δοοΥ- 

ἔροδροπε δὶ που ΔΕ “ἈΚ ΠΟΟῪ. εδο ΚΟΟΟ 

δι ΧῈ ἈΒΠΕΡῚΡΕ ἈΔΔῪ εἰ εἐπῦδε. 

εὐδ ΧΟΟΥΚ ἅποκΚ ΕἸΒΗΗ ΤΟ ΔΎΩ περτδι- 

δῶν ΕΤΟΟΤΚ ΕἼΒΗΗΤΟΙ. ΔΎΩ πΘΗρΕςῦηλς 

δίραλῖτρε πδῪ φρὴν πλλδ᾽ ΕΟ Δ ΎΛΑΟΥ ΤΕ ΕρΟΚ(Ι 

αὐτῇ ΧΕ ππιίοτοσ ἀππούτε ΦελΆδλπει" 
. -- 

εὐλλκύπεια. ὃ τεποὺ δὲ εὐὐῶπε ΟὟπ τῷ - 

ΟὟ πΌΕΙΚ ερδ Τοῦτ Κ ἦ Δἰπετεκηδϑε Εροςὶ 

ερρδι ἢ ποΥΗΒ Ἅε πεχδοὶ π- 

Δ. χε “(1 οεἰκ εἰ χᾶρ ΤΠ ΉΟΟΥ ποδὶ 

ΕΤΟΟΤ. 

ποεικ πὴ τε προθεοῖο ετουᾶδβ. εὐϑῶπε ΔΕ 

τοϑηρεηλε ΤΒΒΗΥΎ εσρϑίλλε. ΕΟὙε ΟΥ̓Δ. 

5. ἈΣΔᾺ λὲε δΔιοΎώςΟΟΙ 

ΕἸ Δ300 ἈΚΠΟΥΗΗΒ χε ποδῶν Εβ0Ἃ 

Εβ0ΟἋ πρητοῦ. 

εοϑιϑε απ Εσδοῖ κ4130| (ΟΕ Ὑ ποοῪ ΠΦΟΟῪ 

δ'κ πτρπτᾶδη ετεῖϑιη. ἃ πϑηρείῦηλε 

τΉροῪ ΤΆ βοοΥ δύ τερὶη ετκωυδχε εροο 
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Ἄδραι. ἈΠΟΟΎΥ ΔΕ οπᾶτββο ετβεὲε πᾶ- 

δ δΎω διχιλλελ ΠΟΎΗΗΒ ΔΤ 

Αὐἴς δὲ ΟΕἰΚ 

ΟΚΕΎΗ. 

ΔῸῚ ΠΉΠΟΕΙΚ {ΤῈ προθεοίο. 

ἈΚΑΔῪ Πποδ ΠΟΕΙΚ ΕἼΚΗ εορᾶὶ ϑιθὴ κ1- 

πίχοεια. ΕἼΤΕ ποεὶκ πὲ ΤΎΔΎΓΙΤΟ ΦιΘῊ 

ἄχαλος!. εκᾶ. Κεουᾶ εορᾶϊ σι ΘῊλλ ΕΠ ΡΟΟΥΤ. 

Ἀπεροονυ δὲ πτδο χιτοΥυ. ἷ περεὲ οὙὐᾶ 

πε ρλκο δ Ἃ ΠΟΔΟΥΝ ἈκΛΉ ΔΎ ἈΣΠΕΦΟΟῪ ΕἼ Α1- 

ἈΔῪ ΕΟἸΚΗΠπ. εὐλὶτ τοπᾶρρηοιᾶ ἈκααδΔΎ π- 

πδορὰλ πῦχοειο ἐπῦρδηε πὲ Δ ηκ πί-- 

τουαλλδιοο. εὐάλοοπε πακαδόπορεκ π- 

οδοΥυὰ. ὄὅδΎω ἈΔᾺ πεχδοὶ πδοζιλλελεσς. 

ΧῈ ΔΙ͂ΔΎ ΧῈ ΟὟ ΠἌΟΥΧΗ ἄρ ΤῊΚ  οΗβε. 

ΧΕ τἸδοηβε Ἱτ ἸΔΟΚΕΎΥΗ ἈἈπι ΘΗ ΤΟΥ 

εβ ον ἵπαλααδι, ΕβΟἋ χε πωῦδχε τᾶ πίρ])ρο 
δῶν λκλκος ετόοοτ [Δα [Θοοπ οῖτ ΟὟ Οδ τ- 

[ογεΐϑοδϑπε. 5 πουμΗΒ Ἅε πέδοι δ6} ΧΕ 
εἰς τοηβε πκολιδ9 πα ΟΦ υλοο περ τ- 

ΔΙΚΦΟΎΒΕΟ οὰκ παᾶ ππελδθ. ΟΚῊ εὌρδιὶ 

Ἄπιλδ δ εοσλελλμα οἷ ΟΥ̓ΘΟΙΤΕ. 

εὔῶπε κουδῦὺς χιτο ΜΠ 6Ε ποᾶ τᾶϊ 

ἀχπειλιδ. πεχὲ ἌΔ.Ἕ ᾿δΔο] χε εὖχὲ “ἡ 

κεογει ποὰ τᾶὶ ἅπιο πᾶι, ὁ δυω δὺο τᾶ- 

δο πᾶι!. ἌΣ δὲ δα τώουν δαπῶτ οἃ 

πὸ ΠΟΔΟΥᾺ δα ερᾶ το δυο Πρρο 

τρχεθ. ὁ προ δ κ Δὲ πδῦχουο ΠΕΧΔῪ 

δα. χε πᾶι ἀπ πὲ Δ πρροὸ ᾿Ἀπκὰρ 

εβ0.Ἃ- 

ΘΗΤῸ πδί περίοαλε ΕἸ ΟΡΕΎΕ εὐ 531- 

ἍοΟ. χὲ ἌΔΥΣ δΔαπδτδοοε οὴ περ τβᾶ. 

οὐ ΟΥᾺ φώως τ ποθ. ἦΣ ἈΔᾺ λε 
δακᾶ πειῦδῖε δρᾶν ΠΟ ΘΗ δύρϑοτε ε- 

18. δο- 

ἍΔΗ Αἰ'πδὶ δΔ'θ4 πὲ Δ. δ πε ΔΎΕΙ 

ἌΛΦΟΤΕ ΘΦΙΘΗ πδοζΟΥΟ πρρὸ πόζεθ. 

Ἶβ8εὲ Δ, πΟ ΟΑΛΟῪ ἈΛπΠΕσκκΤΟ ΕβΟᾺ. ΔΎΩ 

δΔα.ΘΟΥΕ κι᾽ ἘΠΕ Τὶ οιρ προ πὙΠΥΔΗ 

ἩΤΠΟΔΙΟ. δΔῸΡ 98ὲ ππετποοῦὺς βεπεΘοοΥ 

εταλλδῦ. εἰ οι δ΄ Ἀδ ἐπίοδ ψ1πὶ πᾶιὶ πα πευλι- 
ΤῸ ΕβΟἋ. ΕΟἸΦΗΥ ερρδὲ οιρῖ τπυ ΔΗ. ἐρεὲ 

4) Οαἴαϊ!. ρᾶρ. 169. 

ποι ΟΟΥῸ ἘΠΕΟΗ Ὺ εἰ Το λΟρΎ. ὑἢ πε- 
χὲ ἄχονο πιορελιρδὰ. χε δώτυτ πτε- 
ὙΠΗδΔΎῪ ἐπιρώλλε Ὑπό ΠΡΗΤ. ΕἼβΕ ΟὟ 
δΟΤΕΎΠΗ ΤΟ πᾶι ρου, ἢ Κη εἰὐδᾶτ 
ὅπιοκ πρώλλε εὐ Ἀοβε. Εβθ0Ἃ χε δ᾿ ΤΕΎ πεῖ 
εδουι ἀλπδῖ, ΕὙἸΡΕσ ρει σλλοτ πδὶ παεδορδῖ 
τα δΡπΡΟΥ δὴ ἐπρὸ ᾿λπδηι. ᾿ 
ΧΧΙ,  δοβλόοθε Ἅε εβολρας πλλδ 

ΕἸΤΑκΑΔῪ "ΔΟΠΟΎρελι, ΔΎΩ δ 61 ερρδι ἐπαι- 
δάδΥε πο ΟΛΆδλα, ΠΕΘΟΠΗΎ ΔΕ δΎσως- 

οὐδ ἈΠ’ πάπηὶ ἀἀποωτ δΎει ἐρᾷ το Θ᾿ 
παλδι ετλααδυ, ὁ ΔΎΟΩΟΥΡ, Εροῦ]ὶ φιλὶ 
πλᾶ ΕΑΔ Ὺ ΠπόΙ ΟΥ̓ πιὰ ετοοπ 
δι οῆρωῳυ. δύω οὐος πιλλ ΕἸ ΣΙΟΎΕ, 
ἈΔΤῚ ΟΥΟΣ σλκὶ ετε πΌΛΟ τη δὴ ΠΡΗ τ ΔΎΩ 
ΠΕ οὐ ἅπε ΕἸ ΟΟΥ ΤΗΡΟΎ. τῷ δΎπε 
τακαδο τισί Δα ΤΟΟΎ πε πρώϑε, ὅ δ ἃ- 
γειὰ. δε δαπώώπε εβολρᾶε πλλδ ετῖς- 

ἈΔῪ δάει ερρᾶὶ εὐδοοηῷδ οὲα πκᾶρ 

“δ β. ΔΎΩ πεχδο ἄπρρὸ κώδβ. χῈ 

ἌδΔΡΕ πδιῶτ αὐἱτ τδλλδι δ δῷ οὅ Θ΄ ΤΗΚ. 

δ τ δ ΔΎ ΧΕ ΕρΕῈ ΠΠΟΎΤΕ πδρ ΟὟ τῖδι, 
ἘΣ ἤδχχζῳ π[]0 Ἄλπρρο ἀβακωδβ δε σεποώπει 
δυΐϑάλοοο ο δ] ΤῊΣ ππεροο Ὁ τ]ηρον π- 
τᾶ Δ» ΔΔῪ εὐποῶς. ὅ" δΎΛδ, πεπρο- 
Φφητηο πεχδοὶ ΠΣ. χὲ Ἀπρράλοος οἷ 

ὑπεριοη του πτβὼκ εἐπκᾶρ πιουὺ- 

ὯΔ. ΔΆ Ἅλὲε δῳτώουη διαιοοςε δάεὶ 

δΔαΦλλΟΟΟ οἷτ ΟὙΠΟΔΙΟ ΧῈ οδρις. ὃ οδᾶ- 
ΟΥᾺ λε δαᾳοώτειμ ετβὲε ἈδΔ Ἁ. “τ πκε- 
ρΡώσε ετάλοοιϑε πλλκλαδ οτ ΔΎΩ ΟΔΟΥΝ πα τὸ 

δλοοο πὲ δὰ πβουποο. οδτηε τοεζωρε. 

ΕἸ βδλλδδ ερὲ ΤΌ ΔΟΥΧΗ ὴ ποσί. 
ΔΎΩ πορλκοδ .Ἃ ΤΗΡΟῪ ΠΕΎΔΡΕρΡΔ ΤΟΎ 31- 

πῖσατο εβ0Ὰ. ᾿ἴπεχε οδου κα προ οῖκο Ἃ 

ετδιϑερᾶτου ποιτὸ ΕβΟᾺ. χε {απε- 

ὙΠΟΎΟΙ ΕΦΟΎ ΠΟΎΗΗΒ ἡπίζοειο Ψ" 

γ.» 

Ἶ τὰ 

Θ᾽ ςς, ' 

νι. 

“οὖν παι ΤΌ Σ Ὁ ἁψῳ 

ἣ 

Δι υ λυ», 

ΕῈ 

νὰ ὦ, 

᾿ 

᾿ 

ἅ 

ΔῈ ὙΡι 

᾿ς τπλός. 
οὐδ. 

δκ ,ὦΣ 



“ΧΙ -- 

για [πηοΐο δη. 1804 ἴᾳηγ) ρΓάΘοΪαΓΟ ΔΓΓΠΙΠῚ 5016 ΠΙΙ ΑΓ ΠΊ τις σα] οΓο, 
᾿ς Θἴορβαπο (δγαϊπαὶ! Βογρία, οἴπβαιο 586 ἱπίογ μαογοάοβ ραγτο, σοαϊουΠῚ 

ΠΟΡΓΙΠΟΓΙΠῚ 86 ΓΙ68. 1167} ρΑΓία [πἰ|, ΘΟΓΙΠΊΖιιΘ. 4} ΝΝΘΔΡΟΙ ΠῚ ἴῃ ΒΙΡΙΟ- 
1ΠπθοαπΠΊ ΒοΙΓΡΟΠΙΟΑΠῚ ΤΙ ΓαγΓηΐ, 811 ἘοπΊαθ ΠΠΔΠΘΟΓΙηΐ ΡῈ Π65 5. (οη- 
δτοσδί πο 46 Ῥγοραραηάήα ΕἸ46, σπιᾶς οπ1ΠῈ|, Ργαθίοσ Μηβθιπι ὙΠ ΈΓίβ, 

ἰαοῖα {ποῦὶΐ ἤδθῦθθ τΠ͵ν Γβ 815 ἀθπιηοῖ! (ΑΓ 4115, 401 ΟἸ ΠῚ οἰ 1546 ΠῚ 
Θοογοίαγίτι5. οἵ Ῥγδοίβοίιιβ ἔπθγαΐῖ, εἴτι ΠΟΠΊΪης ἰπ 51|5. δθάϊθυ5. ΜΈΒΘΙΠῚ 

ς αραϊοαγν!ί. Ρτγδοδίογ σοαϊςο5 ΠΠπιγρίςοϑ, ραϊγιβίίςοβ, ΠΟ ϑίσοβ, ΠβίογοΟ 5, 
ἈΒΟΘΙΙΠΟ5. οἵ [ΠῚ ΘΓΆΓΙΟΒ, ἀπὸ εἴ βεχαρίηΐα [ο]1α ὈΙΡΠσα Νιβεροι! Βουῦῖ6 σοη- 

 ἀἰρογαηῖ ; δοϊογα 782 ΠΎΛΗ σας ὑπὰ σΠΠῚ 1115. ἘΠῚ ΘΥβα ΠῚ ΠΟ] Θ ΟἴΟΠ 6 ΠῚ 

᾿ Βαπίαϊοαο ΨΟΓΒΙΟΠΙΒ5 Ἰξυυς Βοτγρίδηι σοηϑίταπηϊ, Ἀοιηδθ δαβογνδηίαγ. 

δ Ῥοιτο ΟΠ} ἀδογθίιπη Πιογῖῖ ΟΠπΊηΐα  ΠΙΟΠιΙΠΊΘηΐα ΤῊ ΜΈΣ [ΓΔΒ] ΔΙΙΟΏ 5 

᾿ οἰπβάεπι ΜΕ: ΡΌΡΙΙΟΙ [π|ΓῚ5 6558. [δοιθη8, ΠΊΠΙΖι6 πη Πτ5 ἀΘπηδη ἀδἴτ1ΠῈ 
᾿ς αϑϑεῖ ΘαΠΠΟΠΕΠῚ ΟἸΓΔΠαΐ, ΟΡΡΟΓ[ΠΠ11ΠῚ ὙἹΒ ΠῚ δϑῖ ΓΟη8 15 ΠΘΑΡΟΙ Δ Π85 
ἢ ̓ΠΙΟΠΙΒΓΑΠαΣ Δάθτγα. δ δὰ [4116 οἰγοα ἢ Π6ΠῚ 8ΠΠ1 1870 δ Οτὶεπία γϑα- 

; τ γετη, ῬΕΓ Θαπγάθη 5. Οοηρτγαρδίοηθπη [ἀοτ85 [ποῖα οϑῖ αἰ ΝΝΘΔΡΟΙΙ 5ἰβίε- 
ΤΕΠῚ 4110 ΠΊΘΠΊΓΔΠα5 0] ΓΕρΟϑιῖα8. ἸΓΔΉΒΟΓ θογοση. ΟΠΊΩΙ οαπὶ τγρδηϊΐαῖα 

ἃ ΒΙΒΙΠοἴποοας Βογροηῖοαθ Ῥγδαροϑιῖ5. Ἔχοθρίαβ, σοάϊοο5 [γα ΒΟ ΓΙΡ 81, εἴ, 
ΘΟΙ]α 5. 56 Π16} εἴ ᾿τΘγατη ἀρΡΟΡΤΆΡΪ5. ΠΊ6Ι5. ΟΠ Π]ΘΠΊΡΓαηΐ5, ἘΟΠΊΔΠῚ ρΕτΙΪ. 

 ΒΕΩᾶ Π6 ΠΊΔΠΙΙ5 ΟΡΘΙΙ 56Γ|0 ΔαΠΊΟΥΕΓΘΠῚ τ5671|6 δ ἢπεπὶῚ 8Πη1Ὶ 1882, 
ΕἸ. πγροπίίογα ργομίριιθγαηῖ. Ταπο ΕΠ πε ἰββίπηιβ (γα Π4}15 ΘΙ ΠΊθοηῖ, αὶ 

ε΄. ΕΠ πρτεβδήοηϊ ἃ Ῥτγτοραραηάο (τ βίίαηο Νοιηϊης ν]ρ! ΘΠ {1551Π16 ᾿Γαβεϑί, 

᾿ς γοίΐα [6 1|551Π16 ΟΧΟΙΡΙ ἢ τΐ᾿ ΠΟΥΪ οπαγδοΐθγοβ σορίο- Π 6 Ρ8Π| δα πος 
ὶ ᾿ ΘΧΟΠΟΓΘΏΓΙΓ, Πτιπ15 ΓΟ σαγαπῚ πηθηάανη Πα τ| ΕὙΙΘΓΙΟΟ Μεϊαηάτι Τγ- 

᾿Ξ ἔ ̓ Ρορταρμοὶ ΈΕΞΗ͂Ν (οπρτορδίίοη θ ρογ581π|0 Ὠ:γθοΐογι. Ης δς6 ΠΔ ΟΡΙΙ8 

᾿ πξοχήγαί οἰ! Οἰἤεῖπαθ Οδητθηϑι ΟΠ ΠδΥροσ, 4π| ΟΠΊΠΘ ΠῚ ἱπηρΘηα! 
ἶ ΡΕΓΑΠῚ τἰΐ ΠΠαγδοΐθγεβ ἃ 856. σοηΐδθοῖ! 511ΠῚΠΊΔΠ ἰαιιἀθ ΠῚ ΠΊΘΓΘΓΘΏΓΙΓ, 

᾿ς ΑΡϑοϊυίΐα ἱπηργοβϑίοπο γο απ] γι ΠΡ Γοτγιιπῃ ΠΙβιουισογπη Ν᾽ εἴογιβ ΤῈ- 
τὰ Ἢ βζατηεπί, ΟΡΡοτίπηιϊπ) ἀτχίπηιβ οα5 δάθγο, δἴαψιια οἰβάθιη ἀρροπογο Τὰ- 

ΝΕ Ῥυϊα5. Ῥἤοίο ΠοΟρταρἤ!οα8, 115 ΤΕΣ ΒΡΘΟΙΓ Πα σΟαΙΟΙΠΊ ΓΟΠΊδ- 

β. ΠΟΙΙΠ, “αοτγιτη ἱγαρτηθηΐα ἢἰς ἀδηΐαγ, οἵ πηῖτ5. ΠΟΔρΟΙ 81, Ὁ 8ΠΠῚ 

ποίᾶ [ηδ]σηϊαγ. ῬΟγγο σοά ς 65 ἰρ805, 41| οπηη65, ἀαπηρῖο η. ΧΟΙΧ, τηρπη- 
Ὀγαπᾶςοὶ ϑπηΐ οἵ ἀτπιαῦιιθ σΟἰτΠγΠ15. αΙΒΕΓΙΡ Ι, ̓ πχία ογάϊ πο πη ἴῃ Ζοσρδο 

(ὐαΐα!ορο οἰσβογνδίιπη οἰϊαν!πγι8, ργοῦΐ ἢὶς οἴ ΓΟΟΘΠΒΘΙΠΒ  : 

ο΄. Ἐοϊϊα πογοθπὶ, “Ζαογαπῃ βθοιηα, τοτίϊ!, ΕΙΠΕ οἵ 56 χτ οχιγα πη ταΐαϑ 
 Ιοηρο δὰ Πϊης {Π|1Πη-Ὸ αοτορίαθ, πονα ϑηΐ ομαγία γοίθοΐαθ, ΠΠΠΊΘΓΙ5. ΡΔρΙ- 

ΟΠ παῖπ τ-λλ: Ἀν -αλε: ρᾶ --ΡΒ: ΡΕ-ΡῊ ποίαϊα, 31...--24 σα ΠηοίΓ8, 
{ποῖ 35 ἴῃ 5ἰπριυ}β ςο! απτηΐβ σοηδίαπτα. ΝΙΊΠΕ οἵ οἴϊαπὶ σογγεοΐα ϑοτρία 
β5ῃηΐ, υἱ νίάεγα οϑί ἰπΠ βρβοίπηίπε Τα. 1. Ῥαγοίβϑιπγς δι ρείαγ πηβαϊΐα 



“ΧΥΥΠ  ἧζἑκ κ - 

γοΘα 5, 6 σοηΐγα ἴθ γθ ΠΕ ΠΩ ΤΩ ΠῚ ΟΠ Γηταγ ἀπὸ ρυποία ΒῈρΡοΓ ,. ΕΧΒΙθοηΐ 
ἰγαρτηθηΐα (οηοβθοβ ΧΙ, Ο-ΧΙΝ, 2; 17-ΧΥ], 5; ΧΧΙΧ, 25᾽-ΧΧΧ, ει"; 
28) -᾽ΧΧΧΙ, 13. 

ΠῚ. το] {τὰ 1Π 1Π|18 ΔΏΡΊ1Π15. {ΠΠῸ15 οἵ Ὀ]αῖτ5. ἀοίγίία, ρασρ, ΡΆΕ-ΡΑΣ ; 
28- 22 οεπΐ., [η.30,. Π“Παγδοίογο 5815 ΓΑΙ σοπϑοτγιρία, ἱποΙοραη!  ΡΌΒΩΌΩ 

᾿ππ| τῖβ ΠΊΑΓρΡΊ ΠΔΠΡι15 Ογπαΐα, οἷγ. ΓᾺΡ. 11, Τοχίαβ ΠῸΠ 881|5. ΟΠ Δ 118, 

τ ῬΓΟΡΓΙΟ ἰΙοσο ποίδ[πΠῈ δῖ; 86 ΠΟΘ Δ 15 τοςΐς δΔαπιροῖαγ, (οπεποῖαγ 
[γαρπηοηίππη οποβοοβ ΧΧΧΙΙ,, 13 -ΧΧΧΙΨΝ, τοῦ. 

ΠΠ. ΕΠ ΠῚ τπιπΙσππΊ; ρᾶρρ. ΡΕ-Ρξ,, 28 - 24 ςεπί., Πη. 33 ἀρατς ἂς 36, 

ΠΊΘΠΊὈΓα Πα ΓΌΑΙ οἵ ογαθ88, σμαγαοίογα πο, νἀ Ταῦ. ΠΠ, 564 Ρ] αγΙθτι5 
ἴῃ ΙΟΟΙ8 αἴνογϑθο ΔἰγΓα ΠῚ ΠΟ ΓΘΒΟΓΙΡΙΠΠῚ ; [Π Β.ΠῚΠΊΟ δΔηριίο οϑΐ Πππ|γὰ οοΐο 

ὙΟΓΒΊΙΒ. ΟΟΙΊΡΓΟΠοηἄθη5, ΕΧ ΠΠΠΡῚ5. ΡΙΌΓο5. νΟςα8 ἰορὶ πο]αοαηΐῖ, Τοχίαβ 

αϑῖ ΒῈΓΠΟΙΘηΐογ ΔἀοιΓαίι8; ΠηΘαα νΟΟΔ 15. ΡΘΓ [ΠΘ 8 ΠῚ 81 ΡῈΓ ΡΌΠΟΙΙΠῚ 

ΒΟΠΊΡΟΓ ΟΧΡΓΙΠπγ. Οοπίιποί ἱγαρπηθηΐαπ) σοπο5. ΧΧΧΙΧ, 6Ὁ-ΧΙ,, οἷ. 
ΙΝ. ἘΟΙτππὶ ππΙοιΠΊ, Ρᾶρρ. ΡΔΆΑ-ΡΔΕ, 28- 22 ᾿}, σοπηί., ᾿ἰη. 32, οΠᾶ- 

Γασΐογο οἰθρδηί! αϑαιι6 ΟΓΠδῖΠ1 ΘΧΑΓΑΙΠΠῚ ; 56 ΠΊΙΝ ΟΟΔ 15 Ροτροῖπο βίσπᾶ- 

ἴπΓ, εἴ γόςθβ ΡῸΓ ΔΡΟΒίΓΟΡΠΙΙΠΊ Δοσθη[Π] σΓΔΘΟΟΓΙΙΠῚ Κ,ΓΑΥΙ 51ΠῚ1|6 1 αἰγί- 

ἀπηπίαγ, ν 6515 ΤΡ. ΓΝ. Ἐχμιροίαγ ἱγαρπηθηίατη Εχοάϊ ΧΧΥῚ, 24"-36", 

Υ. ΒοΙία 5εχ, ρᾶρρ. 16-Ἀ, 31-Ἐ 25 οοηΐ., 1. 32, ΡὈγίπηο δχοθρῖο, 
{{πῸ6|5 οἵ πιδάογ Ἷοπηϑιπγρία, [ἴα τ᾿ ΡΙΠΓΟΒ. [ΠῚ [Π 5 ΠΊΠῚ15. ΔΠρΊ 15. {ΠΠῚ 

π΄ πΠΊΑΓριηἰριιβ Ππαρθδηῖαγ ἰασιηαθ, 4ιιδθ ραγπ εχ οοά. ΧΧΧΙΠ, Ῥαγπη 

6χ ςοἄ. ΥἹ τερ]εῖδα ϑδιηΐ. (οπεπεηϊ οντοι ΝΠ], 34) -ΧΙ, τῷ, δἰζαπθη 
σαρΡ. ΝἼΠΠ, 1" ΙΧ, 6; Χ, οἴ-ΧΙ,12 βαρϑδιίαία βιηΐ οχ οσοά. Ι. ϑρθοίπηθη. 

ἙΠΠαγδαοΐογιβ Ἔβχῃιρείαγ ΤὰᾺΡ. Ν, εχ 7Ζὸ ἃρραγεῖ τπηραϊατη νοοδίθιη ΓΑΓΟ 

ΡΓΟΓΒ5. ΔαΠΙΌοτΙ. 

ΥΙ. ΕΟ] νριπῇ, 31- 25}, σεηΐ., ΠΣ 44; 486 δα σοα!ς6Π1 ᾿ΠίαΡΓΌΠῚ 
88 116 Π| Ῥεπίδιθ ΟΠ 11ΠῈ ἘρλΑΤΗ τρί ται ΡΘγ πο Ραηΐ ; ΡΑρΙΠαΓΙΠῚ ποΐαθ ππ- 

ΠΊΘΓΑΙΟ5. ΡΑΓΥΒ. ΠΙΠΑΙΒα 6. [ΠῚ 8. ἸΏ ΒΠΊΠΊΟ ΠΊΘΓΡΙΠΙ5. ΔΠρΡΊΪΟ᾽ 5ΙρηδηΐΓ 
19-Κ: ΚΥ-ἃ: ἌΥ- ΔΑ: Δθ-λλε; ΒΘΟΙΠΙΠΠΠΙΓ [Ο]18 111-12, ΠΠΟΓΌΠῚ, ΔΠηΡΊΠ15 

ἜΧΟΙ 518, ρῬαρΊ ΠΔΓΙΠῚ Ποΐϑα ρογθγιηΐ; βασοθαπηϊΐ ραρίπδα ΠΕΠΊοΓΙ5 09-π| 
βίρηδῖαθ, ψαϊθιιβ 5 θα ΠίιΓ [Ο]18 1 6-- 10. ΟἸΠῚ ΠΟΙΙ5 ΠΕ ΠΊ ΘΓ Ρτι5 ἀθροτγ- 

ἀἰτ5 ; τα ἀθ πὶ γοηϊ [ΟΠ Πππὶ ὉΠ ΠητιΠῚ 515 Π|5 1Ὲ-ἰξ΄ 56τ σ1Ὲ- 1 ξ΄ ἀἰπιποίπη. 

ΕΧ [0118 111-12, 15-πι8 ἴῃ βΒυπηπηα εἴ 13 ἴῃ ἱπὰ ραγίε Ἔχςίβϑ8, δ] πδ6 

νος68 ρΡοτίογιηϊ. (οπηπεηΐῖ [νογπ. ΝἼ1Π, το ΙΧ, 6; Χ, 80-ΧΗ], 39"; ΧΙΝ, 
8"...χ9". ΧΥ; 25"-ΧΙΧ, 165. Ναπι. 1, 40-1.:1"; ΧΧΧΗ, εἰ. 
Ὀευῖ.1,.13"-38᾽, ΠΙ, 50-ΙΝ, 225, 44 -ΥΊ ,14᾿. «πης οοαϊΐςοτη, δἱΐ Ζοεβα 

Ρδρ. 5. ΟΠΊΠΙΠΠΙΠῚ 41 ἴῃ πος [ΠΡΓῸ ΓΘΟΘΠΒΘΠΙΙΓ ὙΘΓΠΙ51551Π|11ΠῚ 6586, 

ΔΓΡΊΙΟ οΧχ στγαγίίαϊο εἴ βἰπηρ!οἰϊαΐα {ππΠῚ Ομ αγαοίθ ΠῚ ἘΠῚ αἰβιγ Βα ἢΐ5 

ΟΥΠδί παι. οἵ τοῖπ5 ΠΑΡ Γ5.». 6. ΠαΠπ|8. ἈΘΒΘΓΟΠ15 νεγαία α]56π6. 



-Ἶ ΧΙΣ -" 

Οςς 1000! οΧ βροοϊπηίπθ, σαοά Χμ Ροίαγ Τὰ. ΝΊ], Πἰσοῖ ΠΟΡῚ5. ῬΟΓΘ ΑΘ .1ΠῚ 
ᾧ 511 Αἰῖοβ σοάϊοοβ Βογρίαποβ ἰπ 56] 6 ΠΕ Ρτ15. γ ΟΠ] ΠΙ 115. ρα] σα πἀο8 πος 
Ί ΘΠ ΖυΟΓῸ5 6556. Ῥεογριῖ Ζοορα ἴῃ σοαϊοο ἀδβοῦροπαο: « (ΟἸπΠηπδα οοη- 

᾿ ϑιιοίο ποῦ Ὀίπαθ δχᾶγαΐαο [Π 51Πρ1}15. [Ὁ] ΛΠ ἔγοπίο115. 5010 ἰδίΟΓο5 

ο΄ βδ.πῖ οἵ γοΓ5015 ᾿Ιποᾶονο σοαΓοΐαίαθ, Π1118 ἀπ ὈΓΘΥ 551Π18 ᾿ΠΊΟΓ 56 Πΐθ ΠΤΙα5 

ἱπίογϑεα : ἀπὰθ ῬΙΘΠΙΟΓ στανι γα 6 ΡΔΡΙΠΑΓΙΠῚ ἴαοϊο5. [ΓΙᾺ γαθ 186 

Πςς ἱπροοηρΓιᾶα ΠΊΔΡΠΙΙΙΠ6 [Π 8115 σΟα!οῖιι5. δάθο οὐγίαθ ῥγοῦϑιι8. δχυίδηΐ; 
᾿ς ΡΟΙΓΆΓΟ ΟσΟΌΓΓΙΙΠΐ {ΠῚ ΟΓαὰ 6 ΓΟ] 1118. ΠΊΔΙΟΓΟΒ. [ἴῃ ΠΊΔΓΡΊηΘ. ἰοουπ ΟὈτηθη- 

[65; ΠΟαΠ6 ΟΠΊΠΙΠΟ ἰγοαιιθηΐθθ ϑ1π| παρ βϑεγναΐα ἴθγα εδα6ΠΊ απ ςο- 

τότας ΒΌΠῚ πηαρηιτπαϊη6, ΑἸ ΠΊΙἸα 811 ραγίθ δηΐα “ΠΟΙ ΠΠΊΠΆΓΙΙΠῚ ΟΥα5. ΡΓΟ- 
᾿ ̓παίποηϊῖ. Ηΐβοο δθαῖα ἃς 1ΠΠ18 σοηϑβίδπίθγ ῬγαΘ ΠΤ σαρΡΎΘΟ 5. ὈΓΟνῚ5 

εἶνε Οἰανισι 5, πηοάο αἰγαπηθηΐο ΡΌΓΟ ρίοΐι8, υ1] 5η1| Ιρ886. {ππογαθ, 
| ᾿πιοάο ΨΑΓΙΙ5 Ἐπ ἐνῖμο ἀιβιποΐπι5, ταῦγο, σδογι!θο, νἹγιάϊ, ἤανο, ἱπίοτ- 

ΕἾ  βαπι δΔαπαογδηΐο γασθπῆο να] ἘΜΕΡΘΗ͂Σ ἘΝ πὸ Τἠς ΠοΟΙππηρας, ἤρα: 

᾿ς 486 οπιηία, Ιἰσεῖ ποη δά ρογίβοιουίβ ἀμῖα ΡΓδθοδρία, ἴαπηθη ἡπΙάθ οἵ 

ο΄ Αοϊϊοαῖς μδκαξάϊα, [ποπη τιπὶ Πα ργαο 568 ἰθγιιηΐ, πες ΠΙΒΙ οΧίσιια βρδῖϊα 

Οσσπραηί. ΨιάθηίαγΓ αυ!ἀ6 πὶ {ΠῚ ΡΒ 5115. 12 ΠΊΔΓΡΙΠΘΠῚ ΡΓΟΙΓΙΒΙ5. οἷἶανι- 
ςς ΟουΠίδατιο τις 1158 ΔαΙΘΟΙ διιηΐ, ΠΟΙΆΓΙ 5ΘΟΙΙΟΠ 65 Δ]Ι]τιὰ 6 σΟηϊοχίτ5. ἀρπὰ 

τ ΟΠ τδίδηοβ ἴῃ Αςρυρῖο τι γεςερίθθ, σαριΠτ5. νυ!ραΐαθ αἰ νΊΒΊοη15 Ὀτο- 

Ε΄ νἱοτεβ, ΠΟΠΠΙΙΠΊΠ Δ ΠῚ, ΠΟα ΓΆΓΙΠῚ οϑῖ, ΡΟΥΌΓΟΥ 5: 5664] ΠΠΟΠΙΔΠῚ 50Γ1- 

᾿ς ρἴίοπε ρίεπα εἴ σοπτίρτια τ ν οἱ αἰ σα] Πρταρῃ5, πος ϑραῖία ΠΠπτοτῖὶβ ναοπα 
ΤΟΙ Π]ποΓς, ΠΟΙ ΒΘΠΊΡΟΓ ΄τι86 ΡΓΟΠΊΠΘΐ ΡὈΓΙΠΊα αϑῖ 56 ΟΙΟΠΙ5 [Πτο γα, 564 

ὅδε ΔΡ ἐδ ῥγτοχίπια πούο ψθῦϑαϊ ΧαγΆπ 40 [ΠΕ {π1ΠῚ ργαςθοῖ ». ἀἀλιβεινὰ 
Τ᾿ ρρῖ ΠῚ ΠΙΙΒΟΓΙΡΙΠ5 ἴῃ πγοάϊα γοοδ]}1 Δα ΠΡ  πάδ, α118Π1Ί, τὶ ΡΟ] ΓΙ Π.11ΠῚ, Οἴ18 ΠῚ 

: πο συ ΒΌΡΘΓ [ΠῚ γαπη ῷ. 'π νοοθ ΤΗΣ εἴ 51Π}ΠΠ|0π|8; ΡΟΥΓΟ 6[Π|5 

Ῥλθοο ΑΔ ΠῚ 586 ΡΙ551Π1|8 ᾿ΠΥ̓ΘΠΙΠΓ ψΟΟΔ 5. Ε ἴῃ εἶ Τὰ ..... ΝοΓΡΟΓΕΠῚ 

᾿ϑεραταιῖο ἱπα! σαῖπΓ ΡΘΓ ΔρΡΟΒίΓΟΡΠιΠῚ εἴ δἰ! σα πο οἴ Π}Δ Ρδ τ 515 Π11ΠῚ 

ΓΝ τ πῃ ΙατΠπογιιπ1, απο ἢο5. Δα ΠΙΡ.ΙΠΊΠ5, 51Π}116. ΑΔ οτπγάοπι ἢ ΠΕΠῚ, 

μ᾿ αἴ πηὶ ὮΙ νἱάθίιγ, νος }15. Ε [Π|1|818 “πάξηνε, 51 ΓΟΡΟΓΓῸΓ ῃ ἤπ6 νοΎβ118, 

Ε Ἱποοῖα ΒΌΡΘΕΓΠα ᾿ΠΒΙσηΪαΓ. Τοχίιβ, ρῥγαθίοσ ρϑῦςσα πηοπάα 510 ἰοςο ἐς 
Ἣ ποίαϊα, εϑί 881|5 σουγθοίμιβ. 

ς΄ ΟΨΊΙ. Εο]ΐα πυδίποτ ναϊάβ ἰδοογα ργαθίθγ ὈΓΙΠΊ ΠῚ, οαΐτ5 ΒρθοϊπΊθη 
ἀεαϊπηιβ Ταρ. 11, εχ 4πὸ ἰπ βθουπάα οοΟΙππηηα πηϑάοτγο ἀρφίγιϊα ατ|86- 

(ὯΠΔῈ ἰαηίπμη γόοςθ5 οχοϊίἀογαηΐ; ρᾶρσ Ἐξεςξες Ρδε-ρδε: ρβαθ-τ-ρη: 
ΡΝε-Ρπε,, 3ο0...-Ἐ25 σοηϊ., Πη. 58 [ἢ τπιη8, 31 [ἢ δἰΐθγα οοϊππηπα. Μίβαϊα 

᾿ς γΟΟΔΙΪ58. ΡΘΓΓΆΓΟ ἜΒΗ 6 οοηῖτα 8586 }06 [[Π60]81Π0Ὲ ΓΘΡΘΓΙΘ5. ὉΠΌΙ ΠΟΙ 
ΘΧρεοΐάΓοβ, - ΦΌΔΠη ἴαπ6 η [ΠγΠγιΪαΐα ΠΏ ΓΘΙΙΖυΠητι5. ΕΧΗΙΡοπί Γι ΠΟΙ 

 ΟΒΡΡ. ΧΙΧ, 34 -ΧΧ, τ6΄; Ναπηοτογαπὶ ΤΧ, 6".--οῖ; ΧΠῚ, 18"-32; ΧΙΝ, 
29 2 330. ἘΦΕ 37» Ἐπ β  λὲ -45". 

ἘΣ 



--- Χχ ο-ς-- 

ΨΠΠ. ΕοΙα ἄπο, ΡΓΙΠΊΠΊ, [π᾿ 50ΠΊΠῚΪ5. ΔΠΡῚ 15. ΙΔΟΟΓΙΠΊ, ΡΑΡΊΠΑΓΙΠῚ 

ΠΟῖαθ ΔΠΊΪΒΙ[ οἵ ΠιΙΠΊΟΙΙΒ ΡΒ ΡΥ ἀΟΒΙΡΠΑΥΠΊ18, ΔΘ Γα ΠῚ, [ἰσοΐ [Π Ρτίπηᾶ 
σΟΙ πη πὰ ΘΧΟΙΒ.ΠΊ οἴ πον σΠατγία γος οἴ ΠῚ, 5ίρηα [ἈΠΊΘ ἢ ΠῸΠΊΘΓΑΙ Ια ΡΗ-ΡΘ 
γοῖ παῖ, τὰὰϊ σΠαγαςίογο ὄχαγαΐα, οἴγ, ΤΡ. ΠῚ, 390-25 ἐοηϊ., [η, 33. 

Τοχίιβ. οϑί 8815 δὐἀσιιγαίιιβ, πιράϊα νΟςΟ δ 15 56 ΠΊ6] νοὶ] ὈΪβ. [ἀΠίιΠῈ ἰηγὸ- 

ὨΪΓΓ ; βρη αἰ δοῦσα ΠῸΠ]|8, ΠηαγρίπΠα} 65 {πίογαθ ἱποοπηρίο 5ππηΐ οχαγαΐδθ, 
Οοπίπροηῖ ον. ΧΧΥῚ, 155-30; ΧΧΥῚΙ, 15--3 1". 

ΙΧ. Ε Ια 5οχ, 20",,- 25"), οοπῖ., η.30,31:1 οἱ 32, Ραρξ. Ὁ-0ᾶ: ΟἋ-Ος: 
π-πᾶ: ρξέ-ρζΦ: ριβ᾿- -ΡΙΣ ; Παρς ἀτιο ροβίγεπγχα, ἰαάσογα [ἴῃ δ:Πηπηᾶ ΟΓᾶ, 

ἉΠΉΙΒΟΓΙηΐ ΠΟΐαβ. ΠΙΙΠΊΘΓΑΪΟ5, “1168 ἰάπηθη Ζοαρσα ἰθριῖ; [16ΠῈ ἴο!, π-πᾶ, 
ΙΔσΟΓΙΠῚ [η΄ [ΠῚῸ ΔηρΡΊ]ο, αἰ ΠΊΓΔΠΠ1ΠῚ ΡΟϑίΓΘ ΠΠΟΓΙΠΠῚ 56Χ ΨΟΓΒΙΌΠῚ ΔΠΊΪΒΙζ. 
ΟοἸππηηὰ βθοσπάα ρᾶρ. ὍῈ ροϑῖ νθῦβ ΠῚ ΠΟΪΠΓΠΠ, οἵ ἰηΐορτὰ ρᾶρ, Ὁξ΄, 
[Π| ΟΧ αἀἰνογϑιϊαϊα οΠαγαοΐθγιπΠ), {πΠ0 ΟΧ πι88 γο ΠΘ ΠΊΊΟΤΙ πιοάϊαρ ψΟς Δ 15 

οἵ αἰ ΔΟΓΠ ΟΟΓΙΠῚ ΡΕΠοΙΟΓΙΠῚ, απ86 410], αὐ νΊάθγο οϑῖ [Π ϑρθοίπηῖπο αποάᾶ 
ΟΧΒΙΡοῖαΓ ἴῃ Ταῦ. ΓΧ, Ραγςιβϑίπηα Δα ΠΡ ΠίαΓ, ἃ ἀἰγογϑα πη ΠῚ νι ΠίαΓ 
ὀχαγαῖαθ. Εδ απδα ἴῃ Πίδβοβ [Ὁ]1Π18 σΟΠΠΙΠΘΠΠΙΓ ϑπηῖ: ΝΠΊΟΓ. σὰρρΡ. ΧΥΙ, 

145-20": 43-ΧΥΥΠ], οὗ; 21 -ΧΙΧ, τὸ; ΧΧΙΝ, ι2.-ι͵Υχν, οὐ; ΧΌΥ 
19 -ΧΧΥΝΉΙ, το". 

Χ. Ἐοϊΐα πηάοοίπι, 32- 26 ςοηΐ., [π. ΡΙογαπηαις 30, Ραρρ. Ἄθ- 318: 

πτ--ο; σοπίηεοηΐϊ Ὠδαῖ. ΝἼ1Π, 1 1"-ἼΧ, 14; ΧΙ, 8 -ΧΥ͂Ὶ, γ᾽. Ζοερα, Ρ.174; 
Ραΐαϊ 40 οδάθπὶ πηᾶηι πη οοαΐςοπΊ ῥγοίεοϊ πη 6556 ἃ 40 {Π|' 580 
παπη. ΠΠ; γψϑγαπη, ᾿Ισοῖ ἰπίογ αἰγίπβϑαιια οΠπαγαοΐθγοβ ἃΠΠ!]πὰ ΟΌΒΟγυ ΘΓ 

αἰβηϊΐαβ, [ἢ ΠΎΠΠΠ5. ἰαπηθη ἀἰἤογαηί. ΕἸ ρυίπηο αυ!Ἂ6πι, [Πογαθ τηδγρὶ- 

ΠΆ]65 ΠΟΠ ΘΑΠΊΔ6ΠΊ ρῥΓαΘϑοίογιηΐ [ΟΓΠΊΔΠΊ, αἱ ααΐβϑαιιο οὔβογναγα ροΐογιξ 
ἴῃ βρθοιπλίηθ ΤΡ. Χ, σομηραγαίαδο σατὴ ΤᾺ. ΠΠ|; 1τ6ΠῈ ἄπο ρΡαποῖία ἰπ 

Β[[ΟΠΟΓΙΙΠῚ αν ἸΒΙΟΠ6, ΟΓΆΒΒΙΟΓΑ ἰπΠ ΠΟς Π118ΠῚ ἰΠ {Π᾽ 0 Δρραγοηΐ; Ῥδγίζθγ 
ίογθ ΠυΠα ΠῚ ἰη ΠΕΠῚ. {ΠΠ 5ου ΙΓ Ππθὰ ν 6] ἄπο ρυποία ΒΌΡΟΓ 20 471 

αοπηδπηοατιπΠ| [ἢ ΡῬΓΔΟΒΘηΤΙ σοάϊοθ ΟὈϑογναίαγ; απ ΠῚ) [Π πος 'Ρ80 

δἀποίαπἀα νη πγοαϊα νΟο δ 15. ἴῃ 5} 0185. ἀπιατι5 σΟΠΒΟΠΑΠΉΡΙ5. ἱποῖ- 
ΡΙΘητιΒ, οσαϊπ|8 ἴῃ οοὐ, ΠΠ πα] Π}ππὶ ἀρραγοΐῖ νϑβίριαπ), 8ιοαΐ ΠπΧΟεῖΙ͂Ο, 
πΠΝΟΎΥΤτε, πλλᾶ, ΠΔΕΎΕΙΤΗΟ, ΚΔΉΗΡΟΟ, ΠΡΟΟΥΔΗΤΟΟ, προοταᾶτνγδ, 

ΠΝΟΎΒ, οβηνυε, πκᾶρ, ερπάλεεγυε, [ἰοθΐ ἰοςιβ ΡΟΒΙΠΟΠ15 ΠΠπθ οἷα γα- 
ΓΒ 811 ΟΠΊΠΙΠΟ ; 864ᾺἈ.Ἅῳ Ππης ΒΌΡΟΓ ΡΓΙΠΊΔΠῚ, ΠΊΠΟ ΒΌΡΕΓ Δἰ[θγαπΊ ΟΟΠη80- 

ΠδηΐΟΠΊ, γο] ἱπίογ πἰγαπησιιθ σο]]οσδίαΓ 4). ΩΣ ᾽ Ἢ 

ΧΙ. ΕοΙα φαϊπάδοίπη ΝἝΑΡΟΙΙ «ἀδεγναία, 32--25 οοπί., [1Π- 27 οἴ 28, 

Ραρίπας Ἀζ-ΆΛΗ : Ζε- Ξε: 59-π: τε-ξ: ἍΤ ταῖν: ΘΌΔΓΙΠΩ ΔΙ] παρ 

ποΐδθ ΠΙΙΠΊΘΓΑΙΘ5. ΟἸΠῚ ΠΟΘΙ Όγαηα οχοίβαθ, 8]|1]π|ᾶ6 ἃ σα] Πσγαρῃο ϑ8ογρίαθ 

4) ἴπ μος ςοάϊςς, ει. ΧΥ͂, 16, ρζο ερωδπίοος, ἱερα εδηίκοοο. 

5 



Ἀν πὸ, - οὐ ες 

ΟΝ α ᾿ 

--. ΧΥῚ --- 

ΠΟΙ ϑ8πηΐ. ῬΟΓΓΟ ρᾶρίπαθ ὉΥ -ΟἋ ΠΙ[]551ΠΊὰ6 ΔρΡραγοηΐ, δας [ἴὰ {ΠΠῸ18 
αἵ ὈΙ]αῖ5 ϑαπΐ σογγοβαθ, τί ΡΙυγΓο5. 5} Ρρα6 σοὶ [πίογαθ τεοΐς ἰοσὶ πο- 
ααθδηΐ, ΖΟ ΠΊ Δα ΠΊΟΟτΠῚ 510 ἰοςο ποίδίιγ. Μεαῖα νΟΟ 8115 9586 ΡΙ551Π|6 50Γ1-- 

ὈιταΓ, δἰ ]πα πο Οὔ Βογνδίμγ οἰ ΠΊ ΒΌΡΟΓ Ν' Δηῖα γοοδ] 6 πη, βίου ΠΟΥ λᾶ, 

πισηφ, ΝΙΗΘΟῪ : [γα 6 ΠΕτ|5 οϑί ΠΠΘΟΪα ΘΌΡΟΓ νοοδίοβ, οἴγ. ΤᾺ. ΧΙ. 
Μαρπᾶ δϑῖ ΠΊΔγρ ΠΑ Ππ|ΠῚ [Π{{Ὸ ΓΆΓΙΙΠῚ σΟρΙα, “πια8 ΠΊΪηΐο ϑ8ππηΐ ἱπίεοϊας, οἵ 

ΠΟΠ ΓΆΓΟ ἄἴιο ρΡιιποῖα ΟσΟΌΓΓΙΠΐ ΡΓΠΠ5 Πίστο ἄθῖη γΓαῦγο οοίογο τἰποῖδᾶ. 

ΕἸΧΗΙΡεπίαγ ἰῃ πος σοαϊςθ, 411 5018 σογίὰ ἀπΠΠ| ποῖᾶ [5] ΡΠ Γ, [γὰρ πηοηΐα 
πο 5 ΧΙ, γ᾽: ΧΙΝ,1-τιὸ ΧΥΝ, 7 -ΧΥΤΙ], τ". εἰ ΤοΡίδο ΙΥ, 16-Υ͂, ο; 

ΧΙ, τ6 ἀϑητε δα ἤπεπὶ ἰἰὈτὶ. Ὀτ. βοᾶν νοη 7,671: ἴῃ οἰϊαῖο ορογα Βγμοῖ- 
δέίίοῖο εἴς. Ῥαΐαΐϊ πηϑητιβογιρίΠΊ ῬοΙΓΟρΡΟ Δ Π11ΠῚ, εχ 400 Ρ88 Θαἴα 1 Ιοϑιια 

ΧΥ, 7-ΧΥ ΠῚ. 1, Τασθηἴ15 6556, πο ἄγρα ΠΟῚ ΠΊΟάΟ εχ Ἵπατγία, πᾶ 

ΒΟΓΙΡΙΙΠ εϑΐ, εἴ δἰγαπηθηΐο, ὙΘΓΙΙΠῚ Οἴ18Π|: 15 ΟΧ ΘΥΓΟΎΙθτι5 εἴ ΘπΊ6ηἀ6- 

ΠΟΠΙτΙ5 ΠΟΠ ΡΔΙΟΙ5 ἰπ ἰοχία ; 25 οχ 4! τιβ 8 Π0 ΟΠ 55: ΟΠ 115; 235 οΧ 60 

αποα [8 ςοΟΠίογΠΊδἴμΠΊ αϑΐ, τι τιπᾶ οἸ1ΠῈ τΕΧτΠ σορῖο ὄχοθρίμσγιπ) ογαΐ νοτγ- 
ΒΙΟΠ6Β ἰδ! 8 ΠῚ, γα οαΠῚ οἴ ἀγα σαπ ; 45 [Πά 6 πὶ αιιοα [Π|1|ὸ εἴ ἤπο 51} 

ΠῚ τ1ΠῚ. Ν᾽ ΕΓ ΠῚ, ΠΟ] αἴοπς ἰαοΐα ᾿Π΄ΘΓ ὈΓΓΙΠΊΠ116, [η ΘΑ ΠῚ ἀΘ ΘΠ ΠΊ15 ΡοΓ- 

ΒΠΘΒΙΟΠΘΠῚ Όΐ ἀἸσΆΠγ115, απ σοά!ςοπΊ ῬΕίγορο ΓἀΠππΠΔ πᾶ οἰ1ΠῚ ΒΟΓρίαΠΟ 
6Χ ΘΟ΄6ΠῚ ΔΙοΠοῖγρο ργοςθάογο, δαΐ {Ππ|πῚ Πππτι5 6558 Δρορταρμππ. Εἴ μος 

ϑιδαδηΐ: 1 ΠΊΑΧΙΠγδ [εΓΠΊΘ σΟΠίΟΓΠΉΪ 85 πίθου πςΓΙ 5416 Τα ΧίΠῚ : οἴθ1ΠΊ 

Ῥᾶτοαθ ΡῬγορ πη τ|ΠῈ αἰβογοραηῖθ, ΠΖπ86 ΟΌΒΘΓΥ ΔΠΓΙΓ, ΟΠΊΠ65 58πΠ| ΟΥ- 

1ποργαρμίσδα εἴ δα Ῥείγορο ηταηι ἃΠΊδητι6 518. οδοιητ] ἀπῇ Ρ]ογαπηπις δά- 

ΒΟΓΡΕΠδ6, Ππ86 5ιηΐ: Ρεΐτορ. Δ ἌΣ ΔᾺ Βοῖσ άλτδιλᾶ, Ρ. δ᾽ λδοᾶ, 
Β. ϑᾶλδοοᾶ, Ρ. πρῶτε Β. πρῶτ, Ρ. πνᾶσθων Β. πᾶσϑω, 

τεβθδὰ Β. Ιεβᾶδᾷὰ, Ρ. ανᾶϊ Β. ανδειῖ, Ρ. ποᾶεηιρ Β. ποδοπιρ, 

πδεκᾶρων Β. πἄᾶκκδρων, Ρ. εχν ΝΕ ΤΟΎΗΡ, ΡΒ. εχν ΝΕ ΤΟΎΗΡ, 
τᾶβιρ Β. ἌΔβιρ, Ρ. ετὲ Ἄπχιοε Β. ετρλλ πχίοε, Ρ. ἄοσερτ δε! 
ἄσερτᾶρει, Ρ. κωλδδᾶι Β. ωλᾶσε, Ρ. Ββεφᾶλδὰβ Β. βεφᾶλᾶδϑ, 

. Βοᾶβοεε Β. βεροᾶβεε, Ρ. τοωςθε Β. τῶωωρφε, Ρ. Δοδωκ 

.δοτδωΐλ, Ρ. δορὰ ΒΒ. δοεᾶ, Ρ. Δοᾶρκᾶρκκδ ΡΒ. δΔοᾶρκδριλε, 

. πλιὸ ἈΜΜῈ πετῶ (ΧΥ, 41) Β. πολῖίο ἈΠ ΝΕΎΤ ΔΕ, Ρ. Ἀνὰ 

.ἸἈπνᾶ, Ρ. πδοιβὲ Β. πδοῖβ, Ρ. δοιλὼϑ Β. δοηλώθϑ, Ρ. λδκιρ 

ΝΗ οὐ δσετὰρ ΒΒ. οοσᾶρ, Ῥ. Ψιτ Β. Ψιτε, Ρ. ΒοΗΟΟῪΡ 
. ΒΕΘΟΟΥΡ, Ρ. κἄριᾶ : ΘβᾶδᾺ Β. Κκᾶριᾶὰθ βᾶδ, Ρ. πϑερε (ΧΥ,63) 
. πηρε, Ρ. πῆϑερε ψπιΗΔ (ΧΥῚΪ. 1) Β. πνηρε Ἀπιηᾶλ, Ρ. “"τἹα- ἀρὰν τ. ο 

Ξ δν δ ([Ὀ14.} Β. χυλλὰ νὰ, Ρ. εφρᾶταδε (ΧΥῚ, 4) εφρᾶϊαα, Ρ. κκἂρ- 

χω Β. ἀράς, Ρ. ετεκληροπολλιὰ (ΧΥῚ, 8) Β. ττεκδληρογομιᾶ, 

᾿ "- πώϑορπ (ΧΥΊΙ, 1) πῦρ: 25 ΟΠ 5510 η65, 486 ΘαΘ 6ΠῚ 51πηΐ ἰη πἴτγο- 

τς ΤΠ ΒΟΓΙΡίο, εἶτ. ἴοϑας ΧΥ, 45, 47; ΤῈ 7 ΎΎ ΘΡ ὙΒα ὃΓ- 



“ὙΧΥ -.- 

ΓΟΓΟΒ ἰΠ ὈΓΓΟΙ]Ὲ ΠΟΠΊΠΊΙΠη65, βὶς ἰός ΧΝ,αα αἴογαας σοάοχ ἰορι; δΎω 

πτο σεν ἄπουχε ; ἴδια. 18 ἀπῆρο βοτίθαπηί: δαχκύοχπε παλλλᾶο 

εὐὔχὼ λοο ἔπδδιτε ΞἈΠΟΎΕΙΩΤ, οἵ ἰηΐγα : ἄσ εβθολ εχξ 
πεοειτ ; Ραγίτογ 14. πἴογαὰπς Παρεῖ τῷ Δ ΕΟ ; ῬΟΓΓΟ ὙΆΛΕ ΡΑΒΒΙΠῚ, 

αυοα τ. Ζοηιηι ἴῃ 5πα οαϊτοηθ. ρογροῖπθο οπηοηάαγιξ ἴῃ γακε. Εχ 115 
ΔΡΟΓΓΙΒΒΙΠῚ6. Ι]16ἴ, ΠΙΒῚ ΠΊ6 [4}Π| ΟρίηΙο, αἰγαπηαιις σοάϊοοπΊ οχ οὐ 6 Π 

ἰοπῖθ πιᾶηαϑϑθ. ΟΓΙΠῚ οπΠῚΊ ῬοΙΓΟΡΟΙ ἴα ηι5. γοσθητον 811, Π1] ῥγομιθεῖ 
41 Π αἰσαπηι185. ΟἸΠγ 46 ΠΊῚ ΔΡΟΡΤΓΑΡΠΙΙΠῚ 6588. οοαϊοἰ Βογρίαπὶ, 411 ππΙ 5 

Θἰπ5416 ΠΔΏ ΟΟΙ]ΘΟΙΟΠΙ5. ἈΠ! ΠΟΙαΠῚ ΠΑΡΟΠ8, ΘΧΗΙ ΡΟΣ 80ΓρΡί 5. ἃΠΠη0Ὸ 802 

δογαθ νυ] βάαγ5. Ηθς ΠηΔΠἢ  5[Π|ΠῈ οϑὲ οΧχ ΟΠ Πρ γαΡΗΪ δαἀποίδι πα ἀρροϑιία 

δ οαἰσοπὶ ΠΠ τ] ΤΟΡίαΘ, 4αδπ ᾿ἰοοῖ Ζοορσα, τἀπὸ νοσάθαο οχοθρίο, δαἀςα- 

ΓΑΒ πηο ἀράοτι Ρᾶρ. 175, Πὶς ΠΤ ΓΠῚ οἄθτγα ᾿πὑΠῸ Ποη οτιῖ, Επῃ ᾿ΡΒαΠῚ: 

ἄρι τυ Δ ΠΗ ΝδεΙΟ ΤΕ ἈΝ ΠΝ ΔΟΝΗΎ. ΝΚΔΗΡΙΚΟΟ. ΟὟΟΝ πιλι: ετ πᾶ - 
ως δια πεικεῴδ ἍἌδιοοι 4) πα λλε. ΟἽΔΗΔ ἐορᾶϊ εἐχν τενλλᾶι- 
ΠΟΤΕ ποῦνε διά τάπη. ΔΎ κλαδιπροοφορᾶ. π τ ἄσεο! πεει!- 

ΡοοΎΩ (519) φᾷ πουχᾶ! Ν᾿ ΤΕΟΨΎΧΗ ἈΝ ΤΕΨΎΧΗ ᾿πεολλᾶκᾶριοο 

ποον. τεωρτε πενοᾶρων πῆτδοει ἐεβολον οὐλλᾶ ΔοδΠΟΆΗΛΛΕΙ 
«οἁ πΟῸ τὸ ο΄ὴ'᾽ τΤειρολῖπε τ ἄ!. ἐεδσα προοΎ Ἀπειχύνωλλε, δοκᾶδαΕι 

δι. τεκκληοιᾶ ἈἙἈπάσιοο δὺ)Ἅ. “. Ὁ το οοοὍ 

ΠΆΛΕΕΎΕ ΜΝ ΤΕΨΎΥΧΗ λἀπεολλάᾶκδριοο ΠΟΟΝ. ον ΠΤΌΠΟΟ 

ετεοοοπ ΠΡΗΤ ΟῚ ΤΕΝΟΥ. χεκᾶο ἐρὲ πρᾶτιοο ο). . . - - - 
πᾶπᾶρδᾶκδ λει ἌΜΠΕΧΟ εορᾶϊ εχς. ποκω πᾶο ΕβΟᾺ πΝΈΘΝΟΒΕ 
ΘΕ ἈΠΕΡΟΟΎῪ ΝΥ ΔΎΧΠΟΟΩΙ ἐπεικοολλοο ΦΗ ΤΟ. ΔΎΩ ΠΟΝΟΧΕΙ ε- 
ΚΟΥΝΟ πᾶ βρᾶρδλα. ἈΛῚ ἸΙοᾶδκ. Ἀπ Ιᾶκώβ. οὴ ΤΑΛΝ ΤΕΈΡΟ ΝΆΚΠΗΎΕ 
ϑάλλην εὐεώωπε: --- ΔΎ παᾶδο παπᾶ ρῶς ΝΟΎΛΕριο. “1. 5 

ΟὙΚΔΗΡΟΟ. ἈΝ πετ οΥᾶδ β 'ῬΤΗΡΟΎ. ΓΈΝΕΤΟ ὅἄφϑλην. ἄλλην. δϑλην. 
«και «““-ὸ “ὦ -τ-:οοοΠΠ͵έςσν....ὦ  ρρὕὺ ὔἔἐρψΨρᾳὌρψψΦΦππππΦρΦΕ-ΦΠΠ ἉπΦΠρᾷἝΜΠ πτπἔοἕὁρΨσςοἔἐοηπςέΨἐοσόἐσ σπσστ᾿έέέΠΝ ΝΝΝΝ 

ὠπρζκᾶρποο ἈἈΠΝΟΥΤΕ ΠΡΗΤΟ ον πρᾶζςϑε. ΞἈΠΕΘΎΟΙΔΟΤΉΡΙΟΝ 
ετογᾶάδβ. πεν λΔΙ ΝΟὟΤΕ ΝΚΔΉΡΙΚΟΟ. πᾶδειτ. πάρι τοᾶᾶκ. 
5. πειοον. πδὶι '΄ωρᾶννηο. 5 Πλὶι νᾶ τολεύΎο. 5 πᾶρωλλο ἄπᾶ- 
ΥΝΟΤΗΟ. ἈΔΠ ΠΌΕΕΠΕ ἈΝΠΕΟΚΔΗΡΟΟ '"ΤΉΡΕΟΙ ἐερεὲ ποῦ πεχοὸ κἃᾶ ἐτῶν 
ΕἸΡΗΝῊ ΘΡΒΙΠΩΝ ΤΗΡΟΎ ὁ ΑΆΛΗΝ. : 
-...«΄ υ----ὦ -ΏἜἢἔ΄} ὃ. -ὡ-τ- ππ τῷὸδόδὁ.ὦ::μ . :. Ἢ μετ -Ξ-ΞΞ Οἱ ΞΟ ΞΘ. 

«π΄ ΠῚ τἴπάσ 1 ὁ απάσππα ---- --ὉῸῤ ῤ Μ ---ὸ «--ρὌ͵Ἑ---φ Ὁ «ὦ Τ᾽ ἀὑἔοὁΨαιἔέΨΎΥΝ -ἰὸὸὶ 

ἄπο ΔΙΟΚΙ τ ὐ ΡΑΒΗ Ἴ 
« Ἑδεῖῖς σαγταΐθπι, Ῥαΐγοβ πγοὶ οἵ [γαῖγοβ Πιαὶ οἰέτίεὶ, ΟΠ π 5. ἰθοῖατί ἴπ 

πος ΠΡΤῚ σαριΐθ, ογαῖθ ῥῬγοὸ [26] δπιδηΐθ ΒΌῦοΌγα ποϑίγα, δηγαηΐθ ἄσαρο8 

4) (519), Ζοερᾷ πεικεῴδ Ἄδιοον ---- δὴ) δβϑυγα πὰ ᾿ἴπθας οὰπὶ ἀἸπη! ἴο --- ο) Ὀϊ- 

τ άϊα ἰἰποα οἵαβϑᾶ. 

ΡΡΕΡ ὰ 

οι ι..... Ἴκ . Χ. 



παν Ὁ τ τ τυ 

᾿ οἵ ΘποΠαγίβιιαθ, ἡπιαθ 50] ΠΟ αὶ 5 1Π|5 ἀΠΙΠΊα6 51πὰθ οἴ ΔηΪΠΊᾶ ΘΑ 

ἔγαῖγιβ 511 Οδογρὶ Ῥβοοηπαγδη ; “4π| δργοβϑιβ 6 σΟΙΡΟΓΘ, Ρογαρῦο Ρῥτὸ- 

ἰδοῖι5 οϑί δαὶ Π.ΟΠΊΠι1ΠῚ [6511ΠῚῈ πος ΙΡ80 ἃπῆηο; “1186 ΟἸἸΙΓΆΠῚ ἃ σ ΘΠ 5 Π11ΠῚ5 

1 τί, Ροϑαῖ ΕπΠῚ [Π Θοο βία 58 ΠΟΙ ; δ τς 
(α καῇ (ΠΟΠΊ ΠῚ ΠΊΟΓΔΙΙΟ ΔηΪπΊᾶθ. Ὀ6δῖΙ ἜΤΙ 5111 [π ἡἰὰ ἘῈ Ππης 

Εν πη΄ ."΄. ᾿ς -᾿ οταγεῖ Ομγιβίαπι Ργο δον αἵ τογη δῖ 

οἱ Ρεσοαΐα 511 δὰ ᾿ηϑῖδγ αἰοὶ α110 σ ΘΠ [Π15 δδῖ ἴῃ ππιπς ΠΊΠΠἸΙΠΊ, οἵ ΠηΙαΐ 

ΘΌΓΩ [Π 51Π1πΔὶ ΑὈτγαπδα εἴ ἴβϑαας εἴ ἰᾶσορ ἴῃ ΓΟρΠΟ σΟΘΙΟΓΙΙΠῚ ; ΔΠΊΘΗ, 

ἢαϊΐ 4): εἴ ἴαοϊαΐ Θ8πΠὶ “Ζποπιιθ αἰ σΠαπὶ ραγία εἴ Παθγθαϊαῖθ Ο1ΠΊ ΟΠ ΠΙΌτΙ5 

 βαποῖίβ. Εἰδί, δἤμθη, ΔΠΊΘΏ, 8Π16η ». 

τς «0 ἐπποιίοτί δ) ἰπ Πθο ἰπ σαπαϊο αἰϊατίβ βαποῖ 6), ἀοἰαπιαηΐίοϑ οἱ οτί οὶ 

᾿ ̓ς ποβτϊ, Ῥαΐδθγ ΠΊΘιι5 Δγοπιἀ!Ιαοοητιβ ἰϑαας, οἵ [γαΐθυ 6118 Ια ΟΟΠτ15 ᾿ἰΟΔΠΠ 68 

ΠΣ αἴποοπιβ Ναΐοϊειιβ εἵ Ραμόπιο ΠΑ ΥΤΗ οἵ ΓΕΙΙΖῸΙ ΟΠΊΠΟ5 ΘΧ ΟἸΘΓῸ ο[68, 
ΒΌΡΟΙ 1105 ΟΠΊΠ65 ἀεῖ Ποπηίπιι (Πτίβίτιθ ΡθΟΘΠῚ 8118Π1|. ΔΠΊΘΠ ». 

«Α Βιοοϊοίίαπο.. . .. . ὈΧΙΧ». 

ο΄ ΧΙ]. ἘοΙΠΙΠῚ πηΐοιπι, ραρίπας ΡαλΥ -ΡΑΛἉ, 20-[-23 σδηῖ,, [ἰη.. 30, 

᾿ ΘΒαταρῖογε τος ΘΧαγαίαΠΊ, π νἱάοτο αϑὲ ἰὴ ΤΡ. ΧΗ. (οπεποῦ 

᾿« Ἰηϊετγργαίδίο ». 

᾿ « Ηδες 5πηΐ σαρίΐα ᾿πίθγργθίδι Πτ1Π}, 4186 1Π Ρ5ΔΙΊΘΓΙΟ [πιχία ΘΟΓΙΙΠῚ 

᾿ς ΟΓϊπετὴ ». 
Ἂ ̓ς Μεάϊα γοραῖῖβ ἴδ ἘΠΑΤΙΔΠ ΟΠ ΠΓ, ΘΓ ᾿Πν ΠΙΓΠΓ δηΐο γοςϑίο τη, 

"- Εἰ15 ἰοςο εϑΐ ε ἴῃ εν Τὰ : ΠΟΠΊΠηἃ ἴοΓ ᾿ἴο πῇ Δα είαγ, εἴ ἀοσθηΐι5 
 Β6Ὲ ΔΡΟΒίΓΟΡΠΙΙΒ 56Π|6] 5ῈρΕΓ εἰ, ο΄, Ρ΄, δ΄, εἴ ὈΒ ΒΌΡΕΓ δ΄ εἴ Ὑ΄. 

Γι. ΕῸΪ]᾿α φαΐησιια ἐδυένϑς ὦ δέλθν ρα νίοί: 20- 23,20},,-23,30- 23}},, 
᾿ 30:),-Ἐ 23}, ςοηΐ., Ρᾶρρ. τ -Ἃ: ῬπέτΡεβΒ.: ΟΓΔΒΒΙΟΤΙ ΟΠδγδοΐαγο δὄχαγαΐα 

ΟὈΠῚ ἱγεαι θη 0118. τη ΔΊΟΥ οτ15 {Π{6 ΓῚ5 ΠΉΪΠΙΟ ΟἸΓΟΌΠΉΠΠΙ5, 4110 οἴατη σΟΪοΓο 

Ῥαποῖία εἴ [ἰΙπφ οἷα ἀβρθῖϑαθ σθγητιηΐαγ. ῬΈΓΓΆΓΟ ΟΠ ΙΓ πη άϊα γος Δ 115, 
Ο[πΠ|Ὸ δἰαπαπάο αηΐε νοσδίεπη, βίο πΙΟΥ δ, οἵ βαθριββί πη ἴῃ 5018 15 

ἀπαθτθ σΟΠΒΟΠΑΠΙΡΙΙ5 ἱπορι ΘΠ 5, οχ. στ. παλᾶ, Ὑπολίο, σριλκε, 
ΠπίΘΗρΡΕ, ποον, ΠΚΟΎῚ;, πρης, πκᾶρ,, ΠΤΟΟΥ, ποὰᾶ, πΆΔΟΟ ἱπνεηι[ΠΓ, 

 ἸΙσϑΐ ΠΟῆ 56ΠΊΡΟΓ ΒΌΡΟΓ ὈΓΙΟΓΟΠῚ σοηϑοηδηΐομη. ῬΘΟΌΪ γα οϑὲ ΡΌΠΟΠΙΠῚ 

ἷ- ἱπῖγα 5ΈΡΘΓΙΟΓΟ ΤΊ δηρυίιπη ἀδχίθγιπ [το γὰρ τῇ 5ογιρίπηγ, χαρά 4αϊἃ 5,ρηῖ- 

μὲ. 
ἐ 

ΠΙ α) Ζοαρα οὐαῖτας ἀριθη. ἤαί. ὃ) Ζοερα οὔ. βΞαποίϊ. 
᾿ς δὴ ἴτὰ σαπὶ Ζοερα, αἱ Ιερῖς ὦ οπτ- 4) Ζοερα, ρᾶρ. 176, πᾶπηῦ. 



-- ἜΝ ὥω, 

ἤορῖ, ποϑοῖο. Ῥόσῦγο [γϑαιθης551Π16ὸ ΟσσαΓΓΙ ΠΠΘΟΪα ΒΌΡΟΓ νΟΟΔ] Ε 5υ}18- 

ὈδΠῚ ἱπεϊρίθπίο  οἴγ. ΤᾺ. ΧἼΠΠ. [ἢ Πίδος [0115 Ἔχ  ππτγ [ποι πῇ σἀρ.], 
ιοἴ-2ο, οἵ Ὠδηιο 15 σαρρΡ. ΝἼ]Ι, 18-Χ, 1. Εχ μος οοάϊος σαραΐ ΠΟΠΙΠῚ 
[Δ 6115 οαΙα οἵ ΠῚ αβϑίγαντε Εις, Μπίογ ᾿π ΟΡΘΓΘ ΘΈΌΡτγα οἰζαῖΐο οαΠῚΊ ψγοΓγ- 
ΒΟ Π 6 ΠΊΘΠΊΡἨΙοα ἀΘϑαπηρία οχ πη πιβογιρίο Οὐ] 6] πη: Βοπ)οιιγ Τ᾽ οἱ οϑαῖβ, 

Αὐριυβιπίαπας ἘΔΠΊΠ}Δ6 508}15 εἴ [Π {Π||6 18 Δα ρυρίίας!β νΟΓΒΔ 551Π7]. 

ΧΙΝ, οί α ἄπο, “ΟΓΙΠῚ ὈΓΙΠΊΠΠῚ ἰΔΟΟΓ ΠῚ ἴῃ βεοαπάα οοἰππηπα 

ἈΒΒ.ΠῚΙΠῚ οϑὲ ἃ ΠΊΔΠΙΙ ΓΠΠρΡΟΓΙα, ρΡαρίπδα ΕἘ-Ή, 20--25 οοηΐ., Ππραγατη ηπ- 

ΠΊΘΓΙΙΒ ΑΓΒ 27, 28, 20 οἵ 30. ΟΠαγδοΐογ οϑί ἴογηγα γααὶ, οἴγ, Τρ. ΧΙΨ; 

ΘΔ] ΠΡΓΑΡΗΙ πηλοηάα, ΠΌΟΓΙΠῚ αἰίσια νἹἀθηῖΓ οπηοηάαΐα, ποη ἀσδϑαπηί: 

Πγθ ἴα νοοδ 5, ΡΘΓ ΙΟΠΡΙΟΓΕΠῚ ΠΠ68ΠΔῚ ΘΧΡΓΟ588, ἴθ γα ὈΠαΛΙΔΠῚ ΟΠΊΕΠΠΙΓ : 

ΔΡΟΒΙΓΟΡΠΙΙ5 ΡΔΓΙΟΓ ππης δα [ΟΓΠΊΔΠΊ ΠΙποοΐαὸ νο] ραποῖ!, ππης δα ἰοτ- 

ΠΊΔΠῚ 8ΟσΘηἴ18 ΟἸΓΟΘΠΊΠΘΧΙ ἰγοαιιθηΐογ. οσσαγγιῖ. (ΟΠ ΠοΙαΓ ἱγαρ πη θη ΠῚ 

᾿σδουσπι 1,. 2.95} 17". 
ΧΝ. ΕοΙΤα {τιριπηῖα, 38-Ἐ 2 1}, σοηΐ., {1π. ΡΙογαπηι6 30, Ρᾶρρ. 19-Ἃ: 

πᾶ-πβ: πζ-: ἐπα: 19-λβ: δε-π: Ζε-ζΖε: πε -πΆ. [πά46 δρραγοῖ 
ἀΠΡΙΙΟΘ ΠῚ 6588 ΡαρΙΠΑΓΙ:ΠΔΊ ΠΙΠΠΟΓΔΙΙΟΠΘΠ ; [Π Δἰίθγα ΡΓῸ ΚἊἋ ϑ80ΓΡ[ΠΠῚ 
αβἴ ΚΕ, σοπίηπαΐο ΘΥΓΟΓΘ Ἰ54πὸ δα ρᾶρ. Δ, 4ατὰ Ππαθς ποία ὈΪΒ5 50 ΓΙ ΠῸΓ, 

ΟΠαγδοίογιπ βρθοϊπηθη ἀράϊπηι5 Τὰ. ΧΥ͂. « Ῥτγδοῖογ {ππτογὰ8 πηαγρίηαίθβ, 
[ἴα τθοῖθ 46 πος Ἴςοάϊςς Ζοορα, δαἀπηοάτππ) [γοαθηΐα8 οἵ Ῥάγθαγα οἰθσαπῖα 

ἰΠ55η 65, οἴϊαπι ἴῃ πιο 115. ΘΟ απ. Πΐ5. 586 06 οοσσαγγαηΐ Πτογαθ πηϊηΐο δά- 

ΒΡΟΙβδθ, σΖιοα οἱ ἢΐ ἴῃ ραηςίβ αἰ ΔοΓο5 αἴαιια ΠΠΠ60}15 4186 {ΠῚ Θ ΓΑΓΈΠῚ 
ΠοπΠΊροπαϊα ἀεποίαηϊ. [π᾿ ΠΊΔΓρΡΊΠΙΡιι5. Πίης εἴ ᾿ηΠ46 τγεουγγαηΐ ἱποοπηρία 
ογπαπηθηΐαᾳ». Μράϊα νοςδ 5, απιδ6 586 06 ΟΠ αΓ, εἴ αἰ σπαηάο Παθίαγ 

οἵα ΠΔΊ δηΐε γοσδ 6 ΠΊ, ΡῸΓ Ραποίππη ἀεβίβηδίαγ ; αἰζαπηθῃ 586 ΡΙ551Π16 588- 
ΒΕΠΌΙΓΙΓ ΠΠΙΘΓα Ε, ΕΧ. σΓ. ΕΝ, ϑίχελα, ΤΗΎΤΕΝ, ΤΉΡΕΩ, ἔχ τε, 

οὐὗτελι, πελλλλᾶι, πελλλλᾶκ, πᾶρρελα, εβολρελι, ἘΝΟΎΡΟΔΛΕ, Ἡρεπ, 
εααλτπ, ὡρεκ οἵς.; ΔΙ] πὰ Π6Ἃ0 γΕΓΟ [Π ΟΡΡΟΒΙ[ΠῚ ΘΓΓΟΓΘΠῚ [ΠΟΙ ΙΕ, 
ΒΟ ΓΘ η5 ΔΑ, ΡΓῸ ψἅἍερ., λλᾶρεὶ ῥγὸ λλᾶρεε οἴς.: [γθαιιθπίογ Π6 πὶ ΟΟΟΌΓΓΙΕ 
[ποτα 8 ρῖὸ 41, υὐἰὶ ββὼκ ρῖὸ ἄβώκ, πβδρερᾶ το ργὸ ποδϑε- 

Ρδ ΤΕ, εἴ νἱοῖβϑῖπὶ Δ ΝΗΡ, δαεοδλλλα ἰοσο ΔΒ ΝΗΡ ἀ βεοδλωμ; 
ῬΔΓΙΙΟΓ τ΄ ΡΓῸ Κὶ 'π ΠΎΡΟΟ ΡΓὸ ΠΚΡΟΟ,, εἴ Ἅ ρΡίο Τ' ἴῃ λιουλδιᾶ, 
λιλουδιᾶ. [ἢ ΠΟΙ ΠῚ ΠΑΓΌΓ ΒραῖΟ Ρᾶρ. Κι ὈΓΙΠΊα 6 ΠΕΠΊΘΓΔΊΟΠΙ5 ἰοβί- 
ἴὰΓ ΔΡ αἰΐεγα τῆδηι : ΤΟΎΝδΖΙο ἘΠΕΣΡΑΦΗ ΠΟΟΟΎ, εἴ ἴῃ πιδΓρίηο 
Ἰαΐο γα! ρᾶρ. 35Ὲ ἴϊθ πὰ βου ρίαπ εδὲ 'τούνᾶζΖιο ἩΝεν Ὁ ΔΦΗ͂ πε’ ΤΟΟΥ ; 
ῬΟΙΓΟ ἴῃ ρΡϑρ. πς δϑί 51Π|Ρ|1οἱϊογ οὐπᾶζιο. ῬΡαριηᾶ ΚὉ Παρείαγ Ίη πρδτ- 

δῖπο [αἴεγα!! νογϑῖο ἀγαρίςα {τίαπὶ γεγϑαστῃ (1 Εδρ.Π], 6"--8); εἴ ραρο. ΚΘ 

οἵ Ἃ σαυοτΓγαπηάαπὶ ἰδηΐαπη γογρογιπὶ {1 δρ. [Χ). ΡΡΙΘΙΣ ἴο!α πξ-ε,᾿ 
ἰᾶσθγα ἴῃ ΠΥΡΊ 5, οἵ ΔἰΓογα ΠῚ 10--Κ [Π 50ΠῚΠ18 ΟΓΥ {1Π615 οἴ Πηδογο 



ΠΟΓΓΟΒΈΠῚ, σεΐογα Ορἕ πη σοηπϑεγναΐία βαπί. Οοητπεηΐ 1 Ἀδθρη. Ν],11-, 3"; 

ΧΧΙΙ, 21 "-ΧΧΙΠ, 14; ΧΧΙΝ, δι -ΧΧΥ, 28: ΠΠ Βερη. 11, 10-Π|, 30"; 
ΥἹΙ, 6"-ΧΙ, τι; 22-ΧΥ, 2: ΧΥΠΙ], 1-ἰῷ; ΧΧΙ, 14-ΧΧ1], 1χἰ. 

Αἀ Βιης ΤοαϊςΕΠ1 ρογίτητι 556 {τἴα [ΟἿ ςο1]6 οἴ! Οη!5 1 αἰίαπη, ΤΠ Ἰη1 δα- 

βογναΐα, Ἄχ 6 πῖα ἰ θρη. ΧΧΥΠ, 16-ΧΧΧ, 5, οἱ ΠΠ δρη. ΧΥῚΙ, τ0-20, 

ΠΊΘΓΙΙΟ ΟὈβογνανιῖ Θοῦιπ οαϊοῦ Αὐἀπ]ρῇῃι5 Επγαη; δἴαπιθ ΓΕ ΠῚ [ἃ 868 Παρ γο 
ἰἰχαϊάο ἀρρατγοΐ 81 ἱγασ πχθηΐατη, στο 5. Ὁ] ΟΟἸ Πη 15 Ρᾶρ. 182-183, σαΠΊ σΟὐΙοΘ 

Βοτγρίαπο σοηίεγαϊαγ. {[ΠπΠ|ςὰπῈ αητππὶ αἰ Πα γο πίια πα ̓ πΐογ πἰγαπηηιο Οὔ 56Γ- 

γΑΥΙΠΊΙ15 1Π 5ογρίίοηα Ποπηηἰ5 ἃ Βεοάίλωακ, αποὰ ἴῃ ποβῖγο πηΐϊοΟ Ὁ, 1 

Τοπαϊπεηβὶ, ργαθῖογ Π1 θρη. ΧΥΤΙ, 20, ἀὈΡΙΙοὶ οα Ρογρθῖπο βου ιτπγ, ΠΙΒΙ 
αἸσΑΠη115 ἤτιπς 6556 ΘΥΓΟΓΘ ΠῚ ἈΡΟΡΤΆΡΗΙ 4110 τι5115 οϑὲ Εγπηαη. Τοχίαβ ΠΟη 

ΒΟΙΏΠΡΟΓ δϑΐ σογγθοῖα 5: ΠΟΙΊΙηδ ΡΓορτία πηεηάοϑε βογρία ; ΟΠ ΒΒ ΟΠ 68 νᾶ- 

ΤΙ5Ὲ ΟΟΟΌΓΓΙΠΙ, εἶτ. 1 ΕδρηῸ. ΝΙ,13:; 1,11 εἴ 14: ΝΠ1,1,14,15,16 εἴ 17; 

4 7625: ΧΧΥ, 3 εἰ 24. Π Ηδρη. ΠΠ,.18: ΠΠ],6,36--327: ὟἸ, 11 εἴς. 

ΧΥΙ. Εοίτα ἄπο, 20- 22 οοηΐ., 11η. 32 οἵ 33, ρεᾶρο. ΚΥ-Κε, Ετδρ- 

πηδπιπὶ ρτίπιὶ Πδτὶ Κοραπ ΧΥ͂ΙΙ, 330 -ΧΊΧ, 55. Ῥαποῖα ρίδγατησαο ταῦτα, 
ααϊθῈ5 εἴ [Ππίεγαθ τη γρίη8 165 ογηδΐαε ἀρραγεηΐ, εἶγ. Τὰν. ΧΥΤ. Νοίαδπαα 

εϑὲ (1 βρη. ΧΥΤΙ, 409) βυρϑιεταίο ἀϊρῃΐοηρι ΟὟ [πτογαθ βὶ ᾿η ΔΙ ΦΕΡΟΎΕΡ- 

δ᾿ ΟὙΩΡΟΙ Ροὸ δαιϑερβερβώωρει,. Ρίαγοβ. [16 ΠῈ Οσσπγγιηΐ ΟΠΊΙΒΒΙΟΠ65, Οἴγ. 

ΔΝ), ἄν ἃ ὙΕΓΎ 

[Βδρη. ΧΥΙΙ, 36, 309, 41-42, 453-44. 406-47 εἴ 52--53; ΧΥΠῚ, 15. πϑαὰς 
δα ἢπεπὶ οαρι|5. Μϑάϊα γοςδ] 5 ρογρεῖπο οπλ Πα, 

ΧΧΧΙΠ. 15 οοάεχ [ἴὰ ἃ Ζοερα, ρᾶρ. 179, 58115 δάσιιγαΐβ ἀβϑογι 1 ΠῈΓ: 

« ΕΟΙΙα πουετη 5010 πιδίογα, ρᾶρο. σε -Οξ : ΟἹΒ--οἰθ: Τε- ΤΣ, οΠάγα- 
Οἴεγαβ οἰα5515 ΝἼ] (εἶτ. Τὰ. Χ 1), Ππίαγαθ ππ γρι 8165 1ἴΠ ἰΘοιΙοΠιπη [Π|1|Ὸ 

Ῥτδοσγαηθβ εἴ ΓηΪγα ογηδίαα οο]ουθιι5 8αΐ νϑηιιϑίῖ5, δαϊθοῖαθ 4 οατια 

ἴπ πηδΓρίπα Ποιηΐπιπ) συδάτγιρεάπησιια οἵ ανίαπὶ ἤρυγαθ ἰπϑοϊΐα ρῥἰοΐαθ. 

ΤιδοιΟη65 δοοἰοϑἰαϑίίοαθ Ν᾽ εἴογιβ Ταβίαπηθηΐ, “ΈΔΓΙΠῚ ΟαΠγ15 Ποπ θη {ΌΤΙ 
8 ἄ0ο ἀεβιιπηρία ΓΌΡΓΟ σοΐογα 5ῈΡΟΎβογρΠῚ οϑί, δαϊθςΐο ρΡ] γι πη] 116 

ἸΘοιΟΠἿ5 ΠπιπΊεγο. 8. Π1ςεΐ ἴῃ Ὀτίπηο ἔγαρπηθηΐο νοοὶ ἌΔΝΙΗΝ βαθί θεία 
οϑὲ ἰθοῖίο σοπίϊπθηβ. [8 16}18 οαρ. 3 ἃ γ. 21 δὰ νυ. 33: βεαυίαγ ΡΒ: 
ΠπᾺΕΥΆΡΟΝΟΜΜΙΟΝ, 6 ΌΪΕΓΟΠΟΠΊΙ ἃ οαΡ. 16 γ. 16 δα ςδρ. 17 Υ. 1: ῬΟΓΓῸ 

ΡΆτ: πᾶρρουλλιᾶ, Ργουεγθί γι ΠῚ) οδᾶρΡ. 8 ἃ ν. 1 δὰ ν. 7. ἴπ βθοιπαᾶο 
ἱγαρτηθηΐο Παρθίιγ ἰθοῖίο [πΠ|1|0 πηι], ΘΟΘηθϑθοβ σᾶρ. 21 ἃ Υ. 14 δά 
Υ. 21: ἀείη Ρᾳκᾶ- πΔΕΎΕΓΚΟΝ, 1 ον ϊτοὶ σαρ. 8 ἃ ν. 6 δὰ νυν. 13: ρβχβ- 
ἍἌΕΞΟΤΟΟ, Εχοάϊ οαρ. 29 ἃ ν. 1 δά νυν. 9: ΡβΆκσ- “ΕζεκιΗ, ΕΧΘΟΠΙΕ]15 

ΟΡ. 46 ἃ Υ. : δα νυ. 7: ροβῖ σ1186 τηϊηΐο βογρίαμη οδὲ ταλεο πρΒ- 
ἍἌωδΔΟ δὴ Ξ: ποά ββᾶ τον εχνὺ τετουᾶδβ οἵων “πποῶο εἐχν 
ΤΕΟΥ ΔΎΡΩΟΙΟ 4) ΨἍπεέεχὸο -- -« ΠοΡἀομηδάα αυϊηΐα αἷς ΘΑ ΡΡαῖ!, ΒΌΡΕΓ 

4) Οοά. τεοτδυρουοῖο. 



βϑησία Θίοη, ἀοἰπ 6 ΒῸΡΟΓ ογαοἤχίοης (ἢ γιβι »: πποχ ρακα: ζᾶ ᾶριδο, 

Ζεομπατγίαθ οὰρ. ο ἃ ν.0 δ ν, 14: τερελλιᾶσ, [δγεπηίαθ οαρ. 20 ἃ ν. ὃ δά 

γ. 15: ρβδε. σης, Οδβοας σᾶρΡ. 10 ἃ Υ. 2 δά ν. το: ρβᾶαζ' ποδῖδο, ἰβαῖδθ 
ἂρ. 3 ἂν.0 δᾶ ν. 17: ΡΗ: ἌΔΗΝΙΗΔ, Πδη16}}5 σαρ. 9 ἃ ν. 23 δα ν. 27: 

ρΡλλθ: ζᾶ ᾶριδο, Ζαοπαγίαθ ἃ οὰρ. 13. ν. 5 δὰ οὰρ. 14 ν. 4: ῥΡγ- τωβ, 
ΙΟΌΙ σὰρ. 16 ἃ ν.14 δᾶ ν. 22: ῥΡῆπδ: Ἱερηλλιᾶο, [θὌῦϑηηϊδο οὰρ. 18 ἃ ν. 18 

αὐ ν. 23: [Ιἢ τογίίο {γαρπηθηΐο ἰθοῖο 1Π|110 πγπ{|4, Δ Π16}15 σαρ, 3. ἃ 

ν. 53 δ ν. 63: 504. {πΓ ταῦΌΓΟ β8ογρίαπιὶ ΔΎΧΩΚ ΕβῸᾺ πόὶ ποιοῦ, 

ἈΠΔΚΟΎΥΜΛΉΝΟΝ ΕΑ π ποὰ πχῶκ ΝΠ Ἤ ΈΕΡΟΜΠε. πᾶ! ΦΩΟΎ πκεφᾶ- 
ἍΔΙΟΝ 4) ποωοΎρ, ΕΔ ῪΤ ΔΟΎΟΥΟ δ) ΕΧῊἮ ΚΕΡΟΟ ΝΙΛΑ ἈΚῚ ΦΟΟΎ πἴλα 
ετεκη ἃ τ ΕἸΔΎΟ ΠΡΗ ΤΟΎ. « ΕἸπΙΐαθ. βαηΐ οΟἸ]ΘοἴΟη65. ΟΘΟαπηδ- 

ηΐσαρ 4πὰρ ροϑί ΠπΠ6ΠῚΊ 4ΠΠ|; οἴϊα πὶ παρο ϑπηΐ οαρ᾿ία ΠοΟἸ]Θοία απᾶ6 50 6 ηΐ 

ΓΘΟΙΙΆΓΙ ΟΠΊΠΙ [ΘΠΊΡΟΓΟ οἵ ΟΠΊΠΙ ἀἴ6, 41ὸ ΠΡῚ Ργοροϑβιίαπη οὐ ἰοροῦα 

ΙΠ 15.»: ΠΊΟΧ ποᾶιδο, ἰβϑαίδθ σᾶρ. 13 ἃ ν. 4 δα ν. 14: ἌΔνΙΗΣ, Πα- 

1615 σὰΡ. 10 ἃ ν. 4 δά ν. 11: λλεσζᾶτδο, Μιομδθδα σὰρΡ.7 ἃ ν.1 δᾶ ν.7: 

πδΔΟΎΛΑ, ΝΑΠΙΠΊ οαρ.1 ἃ ν.1 δα ν.12: ἄτυδιοο, Αρραρὶ, σαΡ. 2 ἃ ν.2 
αἄν.1το: ἄββδκουαλε, ΑΡΡδοις οᾶρ.1 ἃ ν.2 δά ν.τι: ποᾶιδο, ἰβαῖδα 

ἃ (ΔΡ. 64 ν. 5 δα οαρ. 65 ν. 2: ζᾶνχᾶριδο, Ζαομαγίαβ σὰρ. 1 ἃ ν. 12 
δά ν. 17: δοιίλιούο, Αδθάϊαο ἃ ν. 8 δά ν. 18: ποᾶιδο, ἰβαίαβ ἃ φᾶρ. 40 
γ. 26 δὰ οδρ. 41: νυν. 1». 

ῬγΠΊΠῚ [ΟἸΠπιπὶ οϑὲ Δ ΟΟ ΓΙ) [ἢ ΔΏρΡ 115, σοίογα ΟΡ Π16 βογγαΐῖα 5.Πί, 
Ρτο τοχῖπ ἴπ πος νοϊαπηῖης. ΡΟΒαΙΠγ115 ἰθοοπο5 αθηθβοοβ ΧΧΙ, 14-21Ὁν 

Εχοαι ΧΧΙΧ, 1-ο, εἱ Πευϊογοηοπι! ΧΥῚ, 16-ΧΥΠ,, τ; οχ [μενϊῖ, ΝῪΗΙ, 

0-τ3Ὦ νϑγίαὰβ [δ ηῖππὶ ἰθοῖΟΠ 65 ΑἰΓΠΠ|Π|5. 15 σοάοχ ἴαγα ΠΠα] Δ ΠῚ ΟΠΆΕΕ 
ΓΘ ΠῚ γΟςΔ]6ΠῚ οἵ ἄπ ριιποΐα ΒΌΡΟΓ ἵ; ποίδηαπιπιὶ ᾿ΠΒΌΡΘΓ ἴῃ 2Ὁ οἵ 3" 
ῬΟΓΒ. 81η5. ΘΈΌΡΙΠΠΟΙΝΙ [᾿Π 6 Δ ΠῚ ΘΌΡΟΓ Νὴ ΘΕΠΊΡΟΓ ΠάΡοΓο, βιοαΐ : πσκω, 

ΝΥΝ ΤΟΎ, ΝΥ ΧΟΚΑΛΟΎ, ΠΥΟΎΩ, πεχί, ΠῚ τ ΔΎ οἵς,, ᾿ἰσοῖ ᾿πνεπίαϊαγ. 

ααοσηιο βοτιρίαπη πε δ ΔΎ. 

[ῷ. οάδχ Ῥομηθυ οἴ πΠιι5 [0115 σΘ ΠῚ οοἰορίπία! πον οπΠΊ, 36--27 οοὨΐ.». 

απδίογπΙ ΟΠ 115 26 σοηδβίϑηϑβ; 80 1Π|Π|0 γἱρίηῖ!, ροϑβί ρᾶρ: 348 υπυτῆ, δ 

Ῥοβίῖ ρᾶβ. 412 {π|ἃ ἴο]16 ἀοϑιογαηΐαγ. ῬαριΠδγΓ ΠΣ Ποΐϑθ, ἃ ἴεγρο [ΘΠ ΠΙΠῚ 

ῬΙΘγα πη] βογρίαο, ϑπηΐ: 4“κὰ -- σῦν γϑοΐο, ἃ ἴεῦρο δ{ξ΄, Θοπηπδῖο ΘΓΓΟΓΘ 
ὈΒηι6 δα ΟἹΒ 8611 61; ΠΊΟΧ ἀρβαιια Ὁ||4 Ιασῖπὰ 564 ΠπιΓ ΟΕ ἀ86π6 δὲ 

Ρᾶρρ. Ὑ--Τ ΔΉ, ΡΓῸ 4 τι5. ΡΕΓΡΟΓΔΠῚ δΟΓΙΡ απ: εϑῖ σ- ΔΉ, σπογαπῃ ΡΟ- 

ϑίγοιηα ποῖα γθροῖαγ ἴῃ ΒΘ ]ΌΘΗΙ [Ο]1ο,. οἵ δἷς ἀείηοερβ αι δᾶ ΟΝ 
8580υ}0 ΤΆΛΗ ; Πίης ΠαΡοίυγ ἰδοιιηᾶ ἐπβετι ΠΟΙ Παδίμποῦ ραρίΠαΓΌΠ., πὶ 

1 Ζοερα ρᾶρ. 191: Βισσοα! σπτ 56 ππᾶ, εἴ [ἃ ρογρθῆβ 5616 δὰ σῸ 

4) (οά. πηκεφδίλεοι -- ὃ) (οά. εὐδ τ δΟΥΟΟΥ. 



ἘΠ. ᾿ 
«ἴ 4 

Ψν Ε' 

᾿᾽ ΄ 

ε:- 

-- ΧΧΥΙ -- 

Βο Ποῖ ὙΖΉ, ΟΥΓΟΓ ΘΠ ΘΗ ἀΑἴΓ ἴῃ ΒΘΠ]ΈΘΩΙ [Ο]Ο, ΟἸΠΠΠ5. ΤΌΓΡΟ ΓΕΡΟΙΓΙΓ 

ποΐα 60: ἴαπάοπΊ ρΡᾶρ. 382 [πίογαθ Ὁ 5151 π|{π Τ’, εἴ γαρυ] γιοῦ 5πο- 

σοὐτπηΐ ὙΠΆ-ΎΥΙΒ: ὙΠθ- ὙΚΆ. [πη ἢπο οϑΐ [Ὁ] ΠῚ ΠιΠΊΘ 5 ἀθϑιπτιΠ| 
οἵ ἀγᾶδίοθ ΘχαγαίτπΊ, ἴπΠ Ζπὸ (6 (ΟΠ τΙδῖ γοϑιγγθοῖοπο [Π ΠΊΟΠΟΡΠΥϑ11α- 
ΓᾺΠῚ 56 Π51| αἰβϑουῖαγ. Οοάοχ [τὰ ἃ Ζοορα ἀθβογ ΙΓ: « ΓΘ οἴΙοΠ 65 αςο]ο- 

Β᾽αϑίίσαθ ΟΧ πΐγοσιιθ Τ βία ΠΊθηΐο Οἰ1ΠΊ ΘΓΒΙΟηΘ ἀγαῖσα, 4πᾶ6 ν 6 Π|| [ἢ 

ΠΊΔΓΡΙΠΘ βοΓρία οϑί, σορίίϊθσο οοπίοχ[ ΠΊΔΙΟΓΕ ΠῚ Ραρίπᾶθ Ρδγΐα ΠῚ τ1Πὰ 
ΠΟΙ απηπα ΟὈςΠ6ΠΙῖα....... Ααπηϊχίαο ργαοίογθᾶ δηΐ ῥΓθςΘ5, [Πἀπῖδς, {Γ88- 

σ'ππι, ΠΥπΊηΪ, οἵ ἀγαρίοα αιδο 8 ΠῚ 51ΠπῸ ἴοχίμ οορίίοο..... Γατογαθ πΊᾶγ- 

δἰ Πα ο5 ἰγεηιιθηίθβ, ΓΠΡΓΟ ΠΟΠΠΙΠαΙΔΠῚ εἴ ἤαγο οοίοτο ᾿πίεοϊδο ; {Ππ1|1] 

61] Πα ΧΙ ΠῚ ΠῚ Ῥαγί6 ΠΊ ΠΟΠΠἶδΙ ΠΟΠΊΪηἃ σΟητΙΠαηΐ ΠΠΡΓοτιπῚ ὈΙ]σΟτιπη, 6 
ααϊθιι5 5ιπρσιΐίαο ἰδοῖοπ 5 ἀθργομηρίαθ, ΠΊΪΠ1Ο Ρ[ οἵ, ᾿π’ογάτπ πη οἵ 1Π1{|8165 

᾿ς Ιδοϊοπιηπ [ἰπεϑα ». 
᾿ς Θοπιίπείυγ ΓΠτυγρία απᾶθ ἃ (ΟΡΙ5. ΓαοΙταΓΙ 5016 ἴῃ Ηεράἀοπταάς Μα- 

 ΙΟΓΙ͂, σαδο απ ἰδο ΟΠ τι5. 6 5. ϑογιρίαγα ἀθργΟΠΊΡ8. ΡΟ 551 Π}ῈΠῚ οοπϑίαϊ, 
 ΟΠῚ ἱπίογργοϊαϊΐςοπε ἀγαρίοα [αΐθγα!!, χταθ, σππὶ τὖ Ρ᾽ τ πηππὶ αἰ ογαῖ ἃ 

 ΒΔΠΙαΙοΟ σοπίοχίι, Ππῖτι5 νογβίο ΠΊΪΠΙΠῚ6 σΘη56Παἃ 6ϑῖ. (ὐορίϊςα δ πίιΠῚ 

 Β0Γρίδο 5ππΐ ραρίπδε σκτ -ΟἌΒ, Πιχία ΘΓΓΟΠΘ8ΠῚ σΟΟΙΟΙ8 ΠΙΙΠΊ ΘΓΑΙΙΟΠ ΘΙ, 
Ο ἰἷη απίριβ Παροπίθγ ργθοθβ εἴ ογαίοποϑὅ Πυγρίοαθ, δὰ αι ΓΙΠΊ ἢΠ6ΠῚ ἃ 

Π ΓΠΔΠῚΙ ΓΘΟΘΠΊΟΙΙ 80ΓΙΡί ΠῚ εϑί ἀἸα]θοῖο [ΠΘΥΙΟΓΙ5. Θασυρί : ἄρι ΠΑΛΕΎΣ 

 ποὸ Ἀϊπεκβὼκ ΠπΙΦΎΚΙ Ἡρᾶκδλιοο ὙῪ "λλΙ ΔΗΣΔ ὅγεν πεκπδι ε- 
Ἵ πτῶώ πελὶ πεκλορεᾶ πᾶ τοῖο! ἐροσ᾽ ὅγδεν ΤΔηλκ πτε Τῷφε πρεδὴ- 

πὶ ππτε πιετοώτπ. « Ἐεοογάαγο, ΠΟΠΊΪΠΘ, 56 ΓΥΪ ταὶ πη] ηἰπηῖ Ηο- 

; ΤΑΟΙ, ΗΠ ΜΙσμδδΙ 15, ἴῃ πηγαῖα ΤΙ ΒΟ ΓΙ σογἄΙα πα, οἵ ἀΟΠ15 ἴπ|5 αἴϑητα 

 πηοηβΓα ἰπ [οΓιιβαῖο πὶ σοοἰοϑι!, Παρίτασαϊο ἰπβίογαπι». Ραρ. ΘΟ ΧΥ οοη- 
Ἂ {ἰπὸΐ δγαρίος ἰδηίι ΠῚ ἰθοί!Ο 6 ΠῚ 5ΘΥΠΊΟΠΪ5. 89. ΙΟΔΠη15. ΟἨΓΥβοβίοπη. (6 

 ἘποΠατγίβιίδα ἰπϑιπποπο. ΑἋ οαΐοοπ) ρᾶρ. ΟΝ Παρείαγ αἀποίδιίο ἀγαρίςα 

Ο ουϊαδάδπῃ ΠῚ Ἐπιροῖ ργοχίπια ποπιπαηάϊ. Ραρρ. ΤῸΒ-- ΤΟΣ [6 πὰ ἀτα- 

Οἷσα βοῦῖηο 8. [οδππὶβ ΟΠγυβοβίοτγηί 126 Ῥαβείομθ Π)οιτῖ, αι σαπ|8 ἤποπὶ 
Ὁ αἰΐεγα -εἴ συἀςεΠΊ ἱποοπηρία ΠΊΔΠΙΙ ΒΟΓΙΡΙΠΠῚ οϑ : ἴλας ς, ὦ. γέ 9] 
ἰδῶ, ἰὸς γλὰν ΚΝ]. (ἀκβ για οἱ χκῶν οὐἱ (ἰος οὐ μοὶ (ἰὴ οἰ! 

4) 1. ἘὉ} Ἰὰς τας μοὶ κυ Α}}}) ὅλα} } 2 Χ.}} δραι 8}} βιὰ] ον} φδίμαυ χο}} 

ΠΘπη ἰπΠ αἶσα Ρᾶρ. 404 [Π{|6 85. οἸΓϑίν 5. 40 δοάθπ) Εππηροῖ τ] ΠΡ οα 

Βογρίαπη αϑῖ : ὅδεν πρᾶν λΦι τ πελλ ΠπΗρι πελὶ πιππᾶ ἐθουδβ: 

κα ν᾽ 

᾿ 

ἊΣ ᾿ ἡ ὕπάε ᾿ἰφαοῖ σοάϊοοπι ἴτε παθγθαϊταιῖ5 ΜΙςΠαδΙ15 δουρί ΟΥ 5, Ὁχουϊῖο σοηϊοἱ ροίεϑβί 
ΟΥΘΠΪ556 ἴΠ ΡΟββθϑϑίομεπι Ετηρεΐ δη. Ματ-Ἢ δαπιάθπη Μιοπαδίθη βου ρϑίβϑα σοάϊσοΠ, 

 {γγαπι ττ6ο ((ὮΓ. 1443). Οὐπὶ νθῖο ἴπ οὐΐπ5 ῥγοϊπάβ αείαβ ἀθίθγηνηδτ Ροϑϑβεΐ 

 αὐἀποίατίοῃα πηοιηρ ἢ τςὰ δά ςα]ςεπὶ Ρ. 404, οἶτοα ἤἥπθϑιη βαθς. ΧΙΝ. 

“ τποχ οἰϊταπάα, ἀϊςαῖας Επιρεῖ ΠΙταπα [αϊ5568 



“-“ΧΥΥΠ -- 

ΔΡΙΠΆΛΕΥΙ πο πεκρελλο ΔἋ ΕΑΧΕΤ πιελάᾶνχιοτοο ὙΎ 4) ποᾶρ, "“ν:- 
ΔΗᾺΔ ΦΙΤῈΝ πΗπρηοβιᾶ δ) πτεὲ θεολοκοο εθ98 καἄριᾶ ἄλΛΗΝ,. 
οἵ ἰπΐγα : λα }}} ἍΝ] μα} «90 οὐδὲ, ...»]} (“πη ποπηΐης Ῥαιτίβ οἵ ΕἾΠΙ 

οἵ ϑριγίπβ ϑαποῖ : τοοογάαγο, ΠΟΠΊΪη6, 56ΓΥῚ τὰ] Εἰπηροῖ ΠΊΪΠΙΠηΪ, ΗΠῚ 

ΒΟΥ ρίοτί5. ΜΙ Πα 5, ΡῸΓ ᾿πτογοβϑίοποπη ΠοΙραγαθ ϑαποίας Μαγίαθ, ἀπΊθη. 

[π ποπηῖης Ῥαῖΐγιβ οἵ ΕἾΠῚ οἵ ϑρίγιῖβ ϑαποῖ : ππι5 ΠδῸ5.». Ῥαρ. 405 

ΒΟΓΠΊΟ ΔΓΆΡίος. 5. Ιοδηπῖ8 ΟΠ ΓΥβοϑίομῃη! 71ὴ6 ἀψια οἱ βαηριῖηο θα ἰαίογο 

ΟΠ πιαπαηίριι. 

Θοτίοπὶ ἰθοτοπτπὶ ὈΙΒΙΙσαγιιπη, πᾶς ἰη οοάϊσα σοπίποηΐαγ, Παῖθ65 

ἰη Ζοορα; ἢὶς 881|5. ΟΧΊ ΒΕ ΠΠΊΔ ΠΊ115 6858. 1 Π|ΠΠῚ ἱπάίσαγο “ΌΔΓΙΠῚ [ΟΧΙΠΠῚ 

γῸ] γατίαβ ἰθοϊίοποβ 'π πος νο ΠγΪπΠ6 ἰγαηβί πηι5. ΕἸ ἱπίορτο ἰρίταγ ἐχ- 

Βιροηῖαγ (οπο5θο5 ΠΠ], 85-24 : ΝΙ, 5-ἰΧν,11; ΧΧΠΠ, πιο; ΧΕΝΗΙ, 1-ττο; 

Εχοαϊὶ ΧΙ], 1-ι4; ΧΥΝ, 19,21, “ὅς ἘΝῚ: 3: ΧΥΠ], 1-ὸ; ΧΙΧ, 1πτῖ" πε: 

νιοὶ ΧΧΠΠ, 5-ιὼ; Ναπηογογιπὶ ΧΧ, 1-ἰ3; ΧΧΙ, θὕπο; Βευΐεγοποῦη 
ΙΧ, τ4᾽--24;: ἴοδβας Υ, τοστι; Ἀπτῃ 11,11-,4; ΠῚ Ἀδθρη. ΧΙΧ, ο"-14. 

Ῥοῖτο Οεποβοοβ ΧΙΝ, 17-π-2ο, ΧΥΠΠ, 1-τ-ῶϑ, οἱ Πδαϊ. ΙΧ, 1τ|ι4 γαγίαβ 

ταπίτιπ| ἰΘοῖΙΟ πο 5. ΟὉ Οσλ]ο05 ΡΟΒΕΙΠΊΙ. 

ΟΠαγαοίογοβ οοα οῖβ. ἀπΠΡ Ις 5. ϑηΐ οἰαββῖβ, πἴγα]πθ σπδηάοσθο ἃρρᾶ- 

ΓΘΩ5 ἴῃ Θδάθπ)ὶ ραρὶπα; Π05 ΘἰθραΠΈ ΟΓΙ5, 40 αϊοΐαθ ρογίσορας δχαγδαῖδθ 

5Πῖ, ϑρθοίπηιοπ ἜΧΗ ΒΘ Πη5. ἱπ ΤΡ. ΧΥΤΠ. Τοχίιβ. ΙΒ Ισ5. πα αϑῖ 
515. ἀἀουγαῖιβ ἢ ΠῚ βϑίομο5. γ6] αἀάϊίοποβ εἴ σπαπάοασιια ογγόγαβ ἔγα- 

ΖιαθηΙίοΓο5. ΟσΟΙΓΓΙΠΐ 41|8ΠῚ ἰπ οοἴογίβ σοαίοῖθι5: οἴγ, σοη. ΠῚ, 15, 17; 

ΥΙ,6,14,21; ΥἹΙ, 3, 8,14-16,17, 22: ΥΠ]Ι,3,8,9,13.,17,19),21:; ΙΧ το.11; 
ΧΧΗ, 6, 7, 9; 14; Εχοά. ΧΙ, 3,6: ΧΥ 1τ0-2τ1᾽Ὰ δύ: ΤῸ 

ΑΠ|01. Ηΐης, ραῖο, Ποη γοοΐθ 88 σογεγεῖ ογ 5. 851 εχ μος οοαϊςα ΠΟ] τη 

γοΥϑίοη5. ΘΔῃΙἀσαθ ΔΘ ϑΠΠΊαγο ψε]]οῖ. Μεάϊα νοςδ}15 ρεγροίαο βογγδίαγ, 
ΠΟΙ ΓΆΓῸ [Δ ΠΊ δηΐθ γοοα 6 Π, ΕΧ. στ. πδλᾶλα, πογσᾶ, πίδκωβ, π- 

ἴοᾶᾶδκ, ΠοΥΔδοο, ΠΟΎΛΛΝ ΤΕΡΟ οἵς.; οἵ ἴῃ 5018 015 ἀπαρτι5 σοπβόπᾶη- 
{{ τι5. ᾿ποΙΡΙΘπιΡιι5, 5. : ἘἸσΦΟΎΟΡΤ, σριλλε, ποτε, πχοεῖο, ΟὙκ-ὸ 
Δοῦλε, πώᾶχε, ΠΡΟΦΗΤΉΟ οἷ 51Π|118. [ΠΒΌΡΟΓ ἴεγε οππα8 γοραίθβ. 
ἘΦΈΣΕΙ 1πΠοΙΡΙ Θπΐθβ. ΠΠΠπθοΪα γ 6] ραποῖο [Π8] σηΙΓὶ βο θη, 204 4Ἐϊ6ΠῚ Ροτ- 

ΓΆΓΟ ἀπΟΡτΙ5. ΡυΠςοῖ5. ἀἰΘβε τα Πιγ. 

- 

ΘΟΙΧΥΠΙ. ΕοΙα φαδίπογ ἰαοθγα ΝΕΔΡΟΙΙ 580 Ν. 104 αὐβεγναῖα, ΡΣ 

σρηΐ., Ἰπ.. 30, Ραρρ. δ΄ -Ἦ, υδγιπι Ἅ εἴ Ἦ 5ππΐ δαπιοάτιπι ονδηϊάδθ, Ιϑοῖα 
ΝΑ τηϊηίπης ΟΠ Πῆς1165. ΟΠαγδοΐθγοβ [ογπῆδ δ] εραῆτβ, « ἰη τηαγρίπο Πίης 
οἵ ἰη 48. ΘΆΡΓΘΟΙΙ ναΓΠ 15 σο] γί διι5. ἰπίδοι! » ο). Ῥοτγίσορας ἄπ ἐχ Οεπεβὶ, Ἧς 

50 ΠΠοοῖ ΧΙΝ, 1ι8-ΧΥ, 18; ΧΥΙΠ, 1--Ξ 1", ἀδ ιδτγιπη ῬΥΤΗΝ ΨΆΓΙ88 ἰδ η πη 

4) Ζοερα υς --- δὴ) Ιάοτὰ πηπρεοσβιᾷ --- οἢ ἘΠ Ρᾶρ. 621. 

παδοΣ 

ΣΦ, ἐς 

᾽ 

ἡ δ ία ων Χ ὑἱ, 

Σ ᾿ "; 

δὲ 5, ἰμό λ ἢ 

͵δβιι, αν Νυ Δὐλὰοι ἢ 

ἐν 

χω 

Ν τ 

Δ ω Σ 

,.᾿ Σὰ χα, διε 

τί 

“ ἃ 



δ ν ἰ..." 

δι 

--- ΧΥΙΧ --ὦ 

Ιοοἴίοπο5. δαἀποίαυ:πηι5., οὐΠΔῈ ΟΡ Οοὐ]ο5 ΠαΡογοηηι5 σοάϊσοπὶ 1, 46 ΠῚ 

ΡΓῸ τοχία ροβαίπηιβ. Ῥγοργία Παΐτ5 σοα!οΒ : πγοαία νΟΟΔ}15 ἴα ΓΘ ΒΟ ΠΊΡΟΓ 

ΘΧΡΓΙΠΉΪ ΙΓ, οἴ 8580 ρ6. Εἴ18ΠΔΊ αἃπία νοσα!οπη, τ ΠΟΎΗΗΒ, πάβρᾶσα, πο 

οὙΒᾶροε, πουάδοε, πουσοᾶῖρε, ΝΟΎΌΘΗΡε εἴς., οαπ|8 ἰοςο [ἢ εν Τ᾿ ἃ 
Ροηϊΐαγ [πτογὰ ε. ΕΘ τ ΘὨΓΙ551Π1|6 ΟΟΟΌΓΓΙΓ Δοσθηΐι5. γῸ] ΔΡΟΒίΓΟΡ Πτ15, [ΠγῸ 
Ρᾶιοα ϑπηΐ Ργορεπηοάιϊπ) νοσάριΐία, πᾶ 60 οσαγοηΐ;: οἵ αποα ποῖαι 

αἰρσηιπη οϑΐ, βου ΙΓ απο] ἴῃ γοῦρο ἄρ᾽ ἐρᾷ ΤΕ. 
ΟΟΙ ΧΙΧ. Εο τα χυϊησιθ, ΖποΓ ΠῚ ἄτι ροϑβίγοπγχα ρϑγίπὶ ἰασογα, Νδα- 

ΡΟΙΙ Ν. 105 ποίαϊα, 35- 28 σεηΐ., [1η. 30, Ραρρ. πτ-β., « ΓΠογας 

ΓΠΑΓΡΙΠΑΪο5 ἰγοαιοηΐθβ, γοοία Ζοθρα, ΠΊΔΙΟΓΟΒ αἰαῖ, 8|186 ΠΠΙΠΟΓΟ5, νὰ- 

τ 5 σοῦ διι5 584 ᾿πν θητιβ[15 {Π|{8.» 4). ἘΤαρτηθηῖππη (ΘΠ 8605 σΟΠΙΠΘΠ8 

ὉΡΡ. ΧΧΧΙ,335-ΧΧΧΙΝ,25, συογαπ ΧΧΧΙ,335- ΧΧΧΙ, 13",  ΧΧΧΙΝ, 

10" --25) ΡΓῸ ἴαχίμη ΡΟ. η115, ΕΧ ΓΘΙΙα 115. νΑΓΙα5. ἴα ΠίΠΠῚ ἰΘοΙΟΠ 68 Ποῖΐα- 

γίτηι5. Μεάϊα νόσα }!!8 ΓΆγῸ ΟΠΊΉΠΙΓ, Παροίαγ ποις απίθ νοοϑ]68, 
6Χ. στ. πιᾶκωβ (εοἴίαπη πειᾶκω β εἴ 56π|6] πειιᾶκω β), πειλ λον, 
ΠΟΎΟΕΙΤ, ΠΗΟΔῪ; δἰ] πᾶπο 5 51π|τπΓ ἃ [τοτὰ Ε, τ ἈΛΟΎΚΘΕΤ, 
ὥρεκ, ὥσεκ, πῦορεπ, 'ΤΉΡΕΕΩ,, γε] Ὁ Ἡ, 815 ΟΝ ΤΕ, ΛΗ ΤΡΕ ρτὸ δκαπ- 

τΤΡρε, ΤΩΛΛΗΝΤ ΡῸ ΤΟΛΑΝ Τ, «ΘΟΛΛΗῪ Ρΐο «ΘΟΛΑΝ Τ εἴς. [τεπὶ [π|- 

ἴεγα 41 ϑ88ρε σοπηπηίαΐαγ ἴῃ β, εχ. δῦ. βρη Τρε, εβεκριπε, ρῥώωβ, 

ΒΟΎΗΡ, εβεωεπ, ΓΟΎΒΗΒ ρτὸ ἸἰρΆλΗ ΤΡε, εεκριπε, φως, ΠΟΎΗΡ, 

εὐεϑεπ, ΤΟΎΒΗΣΙ,, εἴ νυἱοϊβϑίπη Θ᾽ 'ἴπ 6,1, δίς ΤΕΟΙ ΝΟΟΎΕ οἵ ΤΟΝ ΟΟΎΕ 
ΡῖΓο Τ᾽ ΒΝΟΟΎΕ. 

51 4115 (6 σοαϊοιπὶ δοΐαΐα ατπιδθγαΐ, Π1π|5 σα γία ΠῚ 5 πίθητ18ΠῚ ῥτο- 

Γ΄ ΠΊΘΓΘ ΔΙΙ5115 ΠΙΟΓΙΐ, ΟἸΠΠῚ τΠ1|8., 50]Π|ςοῖ πη θοίπηι5, οσοτγίαπη, δἰΐογ, ΙῸ 

γ᾽ εἰϊςεῖ,, ργορ Ὀ! πὴ δηπὶ Ποίδπι ἰαπίππΠΔ ργαθβοίεγαηί. ϑοθηΐ ῬΟΓΓΟ 
ΘΓΠΟΙΙ οχ οὐ Ποργαρῃΐα, πηθγαηα, ςΔ] Πσγαρηΐα, δἰγαπγοηΐο 8} Π|571π| 1η- 

αἸΟ 15 ἀΓρτ ΠΕ ΠΠΠη 5ΠΊΘ ΓΘ δα δϑίαϊε ΠῚ ΠῚ ΘΠ ΙΒΟΓΙΡίογι ΠῚ ν 6] ϑα]ΐοτη ῥγο- 
Χίπηθ ἀθίογγηπαγα. ΨαγαΠῚ Παιιὰ 56 ΠΊΡΟΓ ρῥτγοϊδίαπη [πάϊοῖπΠΔ σγαγίαίὶ 
Γοϑροπάεῖ. « Ναπι, υἱ νογρὶ8 τπἴαγ Ζοαρας, τπὸ βοάεπΊηιια [ΕΠΊρΡΟΥί5 
ΠΠΟΠΙΘΠίο ΡΓῸ νψϑγία ποίδγι γι Π) ρογα βίπαϊοαιθ, ναγίονς ἀθβογθθη- 
ἀΟΓΌΠῚ ᾿ΠΡΓΟΓΙΙΠῚ ΔΓρι πη] Πῖο 5786 δΟϑΕΠΊΔΙΟΠΘ, Ὑ8Γ1 ποαῖια ΟὈτ ποτα 

ΒΟ0Ι6ηΐ 5ΟΓΙΡΙΟΠ5. ΠΊΟΩΙ. [8ΠῈ εἴ [π΄ ΠΠὈγἰ5. φυϊθυιβάδη) {{{||05 ΘΟ ΟΠ11ΠῚ 
σαρΡΙ πῆγα ΟΠαγαοίογιιιθ Ριοΐοβ ν 46 ΠΊ115 ῬΓΟΓΘΙΙ5 αἰ νογϑίβ Δ 115, ΖΌΠΌτι5 

Ϊη οοπίεχίαᾳ ἀθβογθοπο τιϑιι8 οϑί Ποίδγιτιϑ : ΘῈ ΒΟΓΙΡΊΟΠΕΒ. ΡΔΓΙΟΓ οἵ 

Ποΐαδθ ῬΑ ΠΑΓΙΙΠῚ ΠΙΙΠΊΘΓΑΙ65. ΟἸΠΠΟΓΓΙ 80] ηΐ ἃ τα ]ια βοτρίαγα. ΕἼΘΓΙ 

4ῷῸῈ0α61|6 Ροΐεϑβί τ 4|171π|| ΘΧΑΓΔΠ ἀΔΓΙΠῚ [{{{ ΓΑ ΓΙ 1ΠΔ ΠΟΘΙ ΠΟΠ οοΓίο 86 νῸ 

ῬΓΙΟΡΤΓΙΙ 81η| 564 ἰοςο, [ογβϑϑῃ πΠιοπδϑβίθγιο 8] 161], ἴΠ 4110 ΡῈΓ ΡΙ γα β58θοῦΐα 

α) Ῥαρ. ὅ2:. 



ΘΙΟΝΑ ΕἿΤ ΒΟΙΡΤ ΒΑΕ ΟΟΜΡΕΝΘΌΙΑ 

ΙΝ ΝΟΤῚΒ ΑΡΗΙΒΙΤΑ. 

Υ. νοὶ γαῖ. δρηπίῇοαὶ ςοάϊσοτη σγαθοαπ Ν᾽ αἰἰσα ΠῸΠῚ. 

Δ. νϑ] Αἴοχ. » ςοαϊςοπὶ σγαθοαπὶ ΑἸοχαη τ}. 

δ΄. 6] στάβδς. » τοχίαπ στάσου ΓΧΧ διχῖ Υ. 

ΠῚ. Ὑ6] ΠηΘΠΊΡἢ. » ΨΟΙΒΙΟΠΟΤῚ 1Πἰθγοσ5 Αδρυρί!. 
ΠΘΌΓ. » τοχῖαπι ΠΟΌΓαϊσΙ1 1}. 
Ἦ,. ναὶ ὙνηΚ. » ὙΜΕΚΙηΚ5 -- [Ροπέαίομοιις ἐπ αϊαϊοοίο Μορρη σα. 

Ταραγ. νοὶ (6 1 αραγαο » Ῥαισϊαπ ἀς [μἀραγάθδ -- οπέαίομ απ ΜΟΙ 166 

ν6] (Οοημϑϑῖς βΎΩΘΟΟ. 

ΘΓ. γ6] ϑυτο- εκχ. » Νογβιοηθηη ϑυτγο-- οχαρίαγθη,. 
ΔΙΆ.» ἀγα. [αἴ. ν6] γνϑῖβ. ἀγὰβ. » ὙΘΓΒΙΟΠΘ ΠῚ ΔΙθςαπὶ ἰαΐθγαϊθ πὶ ςοαϊοὶβ [. 

γυὶρ. νϑὶ Νυϊρ. ἰαῖ. » Νυϊραῖαπι Ἰατίπαπα ΟἸοπλοητ5. ὙΠ|. : 
Οὐοπιρὶ. νοὶ (ομιρὶαΐ. » οἀ! ΠΟΠΘπῚ στγαθοδηλ ΟΟΙΩρΡΙ αςΘΏ56Π1. Ἢ 

Ῥ᾿ . » ςοάϊςοη) ϑδῃϊάϊσαπι Ρεϊτορο]απατῃ. (05. χΥ, ; 
)-ΧΥῚ], 1). 

ΞΞ » σοηβοπαῖ γα] σοπβοπδηΐ. , ἢ 
ΟΠῚ. » οὐὔλταϊ νοὶ οὐηϊταηῖ. 

αἀά. » Δάάτ νοὶ δὐἀάπηῖ. 



τω, δ ἘΝ ΄ 

ττενεοΐο Δ ΟΎΟΗΟ πεπρόφηπτηο ἢὮ 

Βιν νν νὸν [ψπᾶ|ρδλίοοο Ἀἄπελλῖτο ΕβῸᾺ ἀπχοεῖο ΠΝΟΎΤΕ. 

9. δἄγω ἃ πχοεῖο ΠΝΟΥΤΕ ΔΔΛΟΥΤΕ ΟὟΒε Δλδᾶλε εὐὐχὼ 3ν33100 

ιὮο Ν᾽ χὲ ἄλδλι ἐεκτων. πεχδᾶο πόὶ ἀλδᾶϑι χὲ Τεέκολλη τεν- 
τἀϊοω τας ἔροο εκλλοῦοῦε οοα ππᾶρδ λιοοο δΐρροτε χε ἕκηκ- 

" ΔΦΗΎ δίϑοπτ. πεχδο πᾶς ΠΟῚ ποεῖ ΠΝΟΥΤΕ χὲ πΐλα πεν- 
τδοχοοοῦ πᾶὰκ χὲ εκκηκάᾶ φΡΗΥ ποῦ θη λ χὲ ἀκούων Εβολρ 3Α 
πώῴηπν᾽ πᾶὶ πτᾶδΐρων ΕΤΤΟΟΤΚ Ετ λου λα Εβθ0Ὰ πΡΗΤΟ δυ- 

ις ἄδοι ἀκογώλι. πεχε ἄλδλι χὲ τέοριλλε πτάκταδο πᾶϊ' π- 
ι.᾽. 1ῸΟ ὙΠτδΟΥ πὶ δίουωμι. πεέεχε πχοεῖο ΠΟῪ ΤΕ π Τεορ ἴλλε 

χε εΕἼβε ΟὟ ἄρίρε "πεΐρωβ᾽ πεχε τεορίλλε πᾶ! χῈ ποῦ 
Ἡ πεν τ δ ρο Δ Ἃ κλλλοὶ δϊουωλι. πέεχε πχοεῖο ΠΝΟΥΤΕ Ἀπροῦ ὦ 

χε ἐπεϊλη ἄκεῖρε "πεΐϑιυβ᾽ ΚΟΦΟΥΟΡῚῪ πΤΟΚ ΟὟΔΕ ΠΤ ΒΝΟΟΎΕ 
ΤΉΡΟΥ ππποώςθε ἈΝ ΝΕΘΉΡΙΟΝ Ἀπκᾶρ᾽ εκελλοῦςῦε αν Τεκ- 
ἈΔΕΟΘΗΤ ΔΎΩ ΕΝ ΦΗΤΚ᾽ ΔΎΩ ἔκεϑωπε ἘΚΟΎελὶ Κὰρ, ΠΝΕΦΟΟῪ 

6 "ΤΗΡΟῪ πεκῶνο. εἴεκω ΠΟΥΑΝ ΧΑ ΧΕ ΟΝ ΤΈΚΑΛΗΤΕ ΜΚ Ν 

τεορ ἴλλε ΟὙΤῸΚ 5.0 Τεκοπρλλᾶ ἈΝ ΟὙΔΕ τεοοπερλλδ᾽ ΠἼΤΟΩ 
ιὸ εερᾶρερ, ἐπε 860" πῖΤοΚ φώωκ ἔἕκερᾶρερ, Ετεκᾶπε. δΔΟΚΟΤΕ 

Ἅε εἐτεορίαιε πεχδοὶ πᾶο' χὲ οὴ οὐδωύδφολι εἴετ δῦο πηοῦυ- 
ΔΎΠΗ᾽ ἐρεέχπὸ πηοΟΎΘΗρε οὴ Οοὐδᾶρολλ ἈΝ ΟὙΚᾶο ΠΡΗ Τ᾽ 

πὶ ΔΎΩ ΠΎΉΟ Μ᾿ ΤΕΚΤΟ ΕἘΠΟΎῪρ δἰ ΔΎΩ επερχοεῖς ἔχ. ὃ πεχᾶδεὶ 
Ἅλε νᾶ λδᾶϑα χὲ ΕβΟἋ χε ἄκοωτλιὶς ἘΠΕ ΡΟΟῪ πτΤεκορ ἴλλε᾽ ἀκου- 
ν᾽ ἐεβολφρλὶ πῦην᾿ πᾶὶ πτἄδΐρων ΕΤΟΟΤΚ ΕἸ ΔΟΎλΑ ΕΒΟᾺ 
ΠΟΦΗΤῸ δΎδδο ΔΎ δΔκουωλι' ξαεύῶπε εἰσ ΟὙΟΡῚῪ πόὶ 

. ΤΙΓαΪῸ5 ἐχ εοάδθπηι ςοά. ραρ. πε: --- [ πεχδοὶ πσί δ δα σαπΊ Ναῖ., νοΓ5. 4.6. 
Ἰαΐογα 5 οἵ τη. -- στ. χα! εἰπεν αὐτῷ -- 5Υ{0ῦἋ τε ἴπ τε τδίοωταικ δὐγαϑα σΘΓΠ ΤΟΥ. 
--- ἰδ στ. ταπίαπι ο θεὸς. ἀτὰρ. ἰαΐ. εἴ τ. οὰπὶ ΑἸθχ. δἰ ἴβαπα οι. -- ᾿2 δηΐθ δϊογωμι, 
ἀδβι δαῖτ απὸ τοὺ ξυλου, ῥτουΐ δϑῖ οἴϊδπι ἴπ ἀγὰθ. ἰαῖ. οἵ πιθιηρῇ. --- Ἂἢ πίκοειο, 

ἃ ῬΓ. ἸΠ8ΠῈ πός, αὖ αἰΐεγα δήδϊίΐαθ βηΐ ΘΌΡΘΙ ΨΘΙΒΌΠῚ [ἰἴογαθ “ εἰ -- ΟΥ̓ΔῈ ΡΓῸ ΟὟ ΤΕ, 

Ἰΐοτα νθῖβ. 1.5, -- σύ. ἀπὸ πάντων -- πτοώςθε ἀραπάαϊ -- ρητκ, π1. τεκπεχι, 91. τῇ 

 χοιλιχ, Εὶ δάἀά. σου. --- δ οΥτὼκ (τ τεκοπραῖδ ῬΓΙῸ ΟὟΤτε τεκοπραῖδ -- ἴὴτος1.... 
ἴγεῦβο ογάϊπα βου θοηάα: τύπος εερᾶρερ, ετεκᾶ πε τὸκ οώκ ἔκερᾶρερ ἐπε βο. 

- ᾿5 δοκοτο Ἅε ἀφξοβῖ ἴῃ ἀγαῦ. ἰαΐ. ἴῃ δου. εἴ Π1. -- οὶ οὐδιυδροῖι εἴετδιυο πποὺ- 

ΛΎΠΗ, ΕΓ. πληθύνων πληθυνῶ τὰς λυπὰᾶς σοὺ χαν τὸν στεναγμιον σου -- ἀΥᾺΡ. ἰαῖ. 

οἵ π|. -- ἴἴςπὰ τϑάπηάεαξ αἰζθσαπὶ οὐδουδϑολι. 

δ 
σεη. ΠῚ, 8-17. [1 
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πκᾶρ, ΕεβοὰᾺ δὴ πεκβηνγε ππεοονυῶρ, ΕΤΤΟΟΤ ΕἾ πᾶκ Π ΤΕΙ- 
σόλι᾽ πεκοεῖκ ἐκεουωλλα ΟΝ ΟὙΚᾶρ ΠΡΗῊΤ ΠΝΕΡΟΟΎ 'ΤΗΡΟΎ 

ι5. απεκῶν. ἄγω ξοετδονο πᾶκ ερορᾶϊ πριν ον τε ἈΠ οπᾶ- 

'ο ΡΟΟΎΕ' ἄΎω ἐκεοΎωλα ἈΜΠΕΧΟΡΤΟΟ πτοε. ἄγω εἐκεοΎωλα 
λλπεκοεῖκ ΟΝ τ βω ΤΕ ἌἌΠΕΚΡΟ δὴ ΤΈΚΚΟΟῪΤΚ ερρᾶϊ ἐπκᾶρ, π- 

ὙΔΎΧΙΤΚ ΕθΟᾺ ΠΡΗΤΟ χὲ ΠΤ Κ ΟὙΚᾶρ ΚΗΔΚΟῪΚ ΟΝ πκᾶρ.. 
Ὁ ἄλδα λὲ ΔΌΛΟΥΤΕ ἐπρᾶνπ πτεοορίλλε χὲ ζωη ΕἼε τὰϊ 
:. ΤῈ ΤἈΑΔΔΎῪ ΠΝΕΤΟΝΟ, ΤΗΡΟΎ. ᾿ δΎω ἃ πχοεῖο ΠΟῪ ΤΕ 

τἄλλο πον τηνΝ πδὰᾶρ πδλδλλ ἈΝ Τεύοριλλε ΔΎΤΑΔΎ 

9. ΦίωοΥ. πεχᾶὸ πόὶ πχοεῖο ΠΗΟΎΤΕ χε εἴς ἄλδλα ἄορ θὲ 
ΠΟῪδ ΛΆΛΟΝ ΕἸΓΡΕΟΟΟΎῪ ΝΠΠΕΤῪ Νὰ ΠΟΎΘΙ ΔΝ ΠΠΕΘΟΟΎ ἍΔΛῊ ΠΟΤΕ 

ΠΟΟΟΟΥΤ Ν ΕΒΟἋ Ν Ή ΕΟσδΙΧ ποχὶ ΕβΟἋ ρῶς πῶην ἀπώπο, πεο- 
5. ΟὙΩλΑ᾿ ποῶπο ὡᾶ ἐπερ. ΔΎΩ ἃ πχοεῖο ΠΝΟΥῪ ΤΕ ΠΟΧῸΙ 

εβολρλα ππᾶρδλῖοοο πΤΕΤΤΡΎΦΗ" Ετρερρβ ἐπκᾶρ, πτ δνυ- 
4 ΧΕΠῦΤῸ ΕβοΟᾺ ΠΡΗΤΟ. δοκᾶδο ἌἌπελλῖτο ΕεβθοᾺ »“»ππᾶρδλῖοοο 

ΤΠ ΤΕΤΡΎΦΗ᾽ ΔΎΩ δοκὼ ἈΝπειχεροΎ ᾽ν ΔΎΩ ΤοηΗαε ποᾶ ΤῈ εο- 
κωτε ἄγω εορᾶρερ, Ετερίη πην πων. 

ἽΝ Τερεαν ΔΎ Ἅε πόσὶ πχοεῖς ππΟΎ τε χε ἃ πχίπσονο πῆρω- 
.ε δυδὶ οἴχλι πκᾶρ᾽ ἃ ποΥὰ ΠΟῪΔ "λλλΟΟΎ ἈΛΕΕΎΕ ἘΠΠΕΘΟΟῪ 

ὁ ΧΙΝ ΤΕΟΛΑΝ ΤΚΟῪΪ ΠΝΕΟΦΟΟΥῪ 'ΤΉΗΡΟΥ πεχδο πόΐ ΠΝΠΟΎ ΤΕ χε 

ἃ πεογοεΐωῳ πρώλλε πἴλα εἴ πᾶλλτο εβολ. ΔΎω πεχᾶει πόὶ 
1 πχοεῖο ΠΟΤΕ χε δῖρο τηῖ χε δί τδαλιίε πρῶλλε. τηδβω- 

ΤἼΤῈ ΕβΟἋ ἌΠΟΟΝΤ ΤΉΡΟ πταϊτδλλῖοο παὶν πρώλε ἃ 
πτΒβη" χὶν οὐχᾶτβε ὧὲὰ πρᾶλδτε ΠΉΎΠε᾽ ΧῈ δΔιόσώ Τὸ ΧῈ 

σι 

1 γορὰ ππεαονῶρ Ετόοτο εἰ πδκ π τες δύλι Βα πιρία ν᾽ ἀθηιΓ οχ βεαπθηῖ ἹΝ,12 
- πεκοεῖκ ΡΐΓῸ βΓ. αὐτὴν (γην), π|. εκεούοαλε, γὰρ, ἰαΐ. ἰκλ. εκεϑίς .-- 33 πχοεῖο 

ππούτε -- ΠΊ, οἵ ἀτὰρ. ἰαΐ., σταθς. [ἀπῖπὶ ὁ θεος -- ἀηΐα Δ ποτε οοά. ΟΠΊ. χαϊ νυν. 

-- 3' δηῖς δοκᾶδο σγ. παδεῖ; χαὶ εξεβαλε τὸν Αδαμ, τι. οτορ, δ δας, δια] ἘΒΟᾺ 
διιώπι ἄκπελλθο...., ἅγαθ. ἰαΐ. χλὼ οὶ ΠΕ - Υ]. ὅ ρῖὸ ρίδθς, ἐν τῇ χαρδιχ 

αὐτου, ουἱ ςοηβοηδηΐ Π|. εἴ 5ύΎΌ-Εχ., παρθῖ σππὶ ἀγα. ἰαῖ. ἴθ τε τ κουΐ « Ὁ 

Δαο]θβοθηῖία 588», εἴ οὔ. ἐπυμελως; π|, ξλλδεθω, 5ΎΓ0-Ἔχ. ΜΕβ- --ο-ὄ δ νεῦρα πεχδα 

πδὶ πποῦτε χε ἃ πεουοεΐωυ πρώλιε πΐλα εἴ απδάλτο ΕβΟἋ Βαπηρία 51ηΐ ΕΧ 566, Υ.15; 

δῖ. χαι ενεθυμηθη ὁ θεος, π|. οΥορ, δομβλοκάβεκ πχε πον, 5υγο-Ἔχ, Ιονδ οὐ» ι7ο 
- Ροβῖ πρώαλε ςοά. οπῇ. ἐπὶ τῆς γῆς; χαὶι διενοήθη, πι. φιϑκεῖ πικᾶιριὶ οὐορ, δα κεΥι 

πχε φπουτί -- ἀτὰρ, [αἴ., 5γτο- Ἔχ. .- τον [Ξὰ9 ϑνοϊο κα [97 ἃ ---ἴ ργὸ νὸν 

ανθρωποὸν ον ἐποιησα ἀπὸ προσωποὺ τῆς γῆς εἴ Π1. πιρώκει ετδιθδάκιοα! ΕΒΟΝ ὃ δ. 

πρὸ Ἀκπκᾶϑι -- ἀΙᾺΡ, ἰαΐ, εἴ 5υγο-Ἔχ., παρεῖ ἀποώπτ ΤΗρῸ πτδιί τδαλίοςι. 

σεη. 1Π, 18-24. ΥἹ, ς- 7. 
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8 ἀϊ τ δλλίοου. νῶρε Ἅε δεϑε ΕὙΡΛΟῪ ἌΧΠΕΛΑ ΤΟ ΕΒΟᾺ ᾿πχοεῖΐο 

9 ΠΝΟΥΤΕ. πᾶἂϊ Ἅε ΝΕ νεχπο ππώρε. πῶρε Ἅε πὲ οὐρώμαε τπ- 

ἰκαῖΐοο πὲ εὐ χῊκ Εεβ0ο ἃ δὴ τε τενεδ᾽ ἀυ ἃ πῶδε ρᾶπδα 
Ὁ ἈἈΠΝΟΥΤΕ. πῶώϑφε Ἅε δῦ χπο ΝΟΘΟΛΑΝ Ὺ ΠΟΘΉΡε" οΗλλ' αλλ ἴᾶ- 

" Φετ. δΔγω ἃ πκᾶρ, ἀπολλεῖ ἈἌΠΕΛΛΤΤΟ ΕβΟᾺ Ἀπχοεῖο ΠΟῪ ΤΕ" 
ι. ΔΎΩ δερκουο, πχίνσονο ΕβοᾺ ῬῬΔΟΟΥ. δΔΟΝΔΎ πόὶ πχοεῖο 
ΠΝΟΎΤΕ εἐπκὰρ χὲ Δ τἄκο᾽ ΔΎ ἃ ρώλλε πνἴλα τἄᾶκο Ν ΤΕΟ- 

ι9 ΘΙῊ οἴχηι πκᾶρ. πέεχε πχοεῖο πποΎ τε ππώρε χε ἃ πεοΥ- 
οεΐ πρώαλε πἴλα εἴ πᾶλλτο εβολ΄ χε ἃ πκᾶρ, ου πᾶ πο- ἡ 
λαἱᾶ ΕβΟἋ ἈΝΛΟΟΎ Εἰ ΘΗΝ ΤΕ ἅποκ ὕπδκω κπκὰρ, ἢ οἂρξ 

“πα. »ἄτδλλίο 6Ε πὰκ πουκίβωτοο Εβολον ϑεῆῶθε π- 
ΤΕΤΡράκωπον ΕἈΛΞΕΥΈΕΧΟΟΔΟ ΕὙῸ ΠῸ ΤΟΟΥ ΠΝΠκοορ. αλὰ τ δλλῖοο 
6εὲ πτεῖρε' ΟΝ ΤΟῪ ΟὙΝ ΤΟΥ ΠΟΎΔΦΊΛΛΕΟ ΟΕΝΤΕ οἵ ΘΟΛΑΝ Τ᾿ 

ιό ἀΎω εἐκεχᾶφο πᾶϑάρερε οἵϑουν ΔΎω ορίβολ ὅ'λοο. εκετᾶς- 
»αἴοο Ἅε πτεῖρε λλτῦε λᾶφε ποῦΐε ΔΎ Τ ΔΙΟΥ λᾶρε 

το που ο ΔΎω “ᾶλβ “αᾶορε πχίσε. ΕἘκεεν ΤΟ ΕΦΟῪΝ ΔΎΩ 
Εκεχοκὸ ΕεβοᾺ πουᾶρθε οἵ Ὑπε᾿ πεορὸ Ἅε εἐκεκᾶδ ει ποᾶ οπὶρ 
ἌλλλΟΟ εἐκετ δλλῖοο ὍἍε ΝΟΥΝΤ ΟὟὙΝῚ ΠΟΎΔΘΛΛΕΟ ΟΕΝΤΕ 6Ι 

Π ΟΟΆΆΝτ. εἰ φηῆτε ἅποκ τἐνηδεῖπε ἢ πουκὰ τ ἀκ ΎΟλλοΟ 
ἈΚΛΛΟΟΎ εχϑὰ πκᾶρ ΤΉρΡΟ ἀΎω ἔνδοώτε ΕβοᾺ ποᾶρξ πἴλα 
ΕΟὙΝ πίε πων ΠΡΉ ΤΟΥ ΝΠΟΔΠΕΟΗῪΤ ΠΎΠΕ᾽ ΔΎΩ πκᾶφ, "ΤΉΡΩ 

ι8 ηδβοτο εβοὰλ. πτοκ Ἅε ἔηδολλινε τ δλιΔ ΘΎΚΗ πλλλλᾶ κ᾽ 
εκεβὼκ Ἅε ἘἐφοῪν ετκίβωτοο᾽ ΠΤΟΚ ἈΠῸῚ Τεκορ λλε Ἀπ πεκ- 

10. ΔῈ ΘΌΡΘΙ ΨΟΙΒΌΠ ἃ αἰΐογα τηϑπι. --- 

σῖαθς, εφθαρη ὃς ἡ ὙῊ ἔναντιον του θεου. χαν ἐπλησθὴ ἢ γὴ αδικιας -- ΠΙΘΠΊΡΗ. 

ΞΥΓΟ- Ἔχ. εἴ ἅγᾺΡ. ἰαῖ., 4πᾶς ρτὸ ΧὐὙ] Παθεῖ ς.»»}] --- ἢ 
τ Ξι ρ΄. οτι χατεφθειρε πάσα σαρξ, τᾶ}. ἰαῖ. μισλῦ ἰλωα, ἐς δ Ν οϑ - 185 πχοεῖο 

πηοΎτε -- σῖᾶθς, εἴ 5ΥΓ. ; ΠΙΘΠΊΡΗ. -- αῖ. ο θεὸς -- Δποιιῖδι ῬΓῸ ρῖᾶθς. αδικιας, 

ἃ. πκᾶρ δπολλεῖ.. .. ΕΒΟἋᾺ ἀλλλοοῦ, 

ΔΎΩ δ ρῴώλμλε πίβα τᾶκο: 

τη. ποίπχοπο. --  ὕπδκω ἀκπκᾶρ ΔἸ ΟΔΡΕ πΐλα ῥὑτὸ χαταφθειρω αὐτοὺς χαὶ τὴν 

Ὑν) εἴ π|. ηπδτδκωου πελλὶ πικᾶϑι, σΟηϑοηϑηΐ ἅΓᾺΡ. ἰαΐ. εἴ βυτγο--χ, -- Ἢ τετρᾶ- 

κώπον ῬΙῸ τετραγωνωὼν -- ΕὐλΕΎΕΚΟΟΔῸ ΕὟῸ ΠΟ ΤΟΟῪ ΠΚΟΟΡ, Ρ᾽οβϑαπη βδρίπηΐ -- δέ 

ππτεῖρε τοάππάαϊ; 5εαπθηία οὐ τοῦ..... δ᾽ ὐολλπ τ, ΒαΠπηρία ΘΧ γΕΓ5. 16, ΡΙῸ ρΓ. νοσ- 

σιᾶς., τῇ. ἄκακος, ἀκορ,, εἴ 5υτο--Ἔχ. [μι -- ᾿ἰτοτὰθ ετ ἴῃ οεμτε 50Πΐ ἴῃ ΓαβΌΓα. --- 15 εκε- 
ΕἾ ΤῸ ΕΦΟῪ ΡΙῸ ΤΠΘΠΊΡΗ. εκεϑδΆλιο πκυβώτπτοο ΕΟΘΟΥΗΤ ΕΟΥΝ, ΡΥ. ἐπισυνάγων 

ποήσεις τὴν χιβωτον, εἴ 5υγο-- Ἔχ. ["αϑίονς σεανι δ] “1.5.9 Ἐ5.} ἍΤ: 1805 

ἰδ. (ἰμο --- ἢ τηρῇ ρΡοβῖ πκδρ, ἀθαπάαϊ -- δυω τκδρ ΤΉρΡῸ πδβοσο Ϊ --..60- 

ΤῸ} ΕΒΟᾺ ΡΓΙῸ ΚΓ. χαι οσὰ ἂν ἢ ἐπὶ τῆς γηῆς τελευτήσει -- ΠῚ. ΔΥΆΡ. ἰαΐ. εἴ 5Υτο--Ἔχ. 

- 15 πτδλΊδ ΘΎκη (5:0) πτοὸκ απ πτεκορίαμε...., τὸ ἈΓΘΡ. δῖ. ; τὴ. βυτο- Ἔχ, Να]ρ. ἰαΐ, 

ἵπυοῦβο οΓάἀϊη6 ΟἸΠΔ ΕΓ. σὺ χαὶ οἱ υἱοι σου Χαὶ ἡ γυνὴ σου. 

6εη. ΥἹ, 8-18. 

Ῥ- πξ: 
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19 (ΟῊρεὲ ἊΝ περἴίολλε ππεκώηρε πλλλλᾶκ, εἐκεχΐ ἘφΟΎΝ ετ κίβω- 
ΤΟ ΠΗ ΤΒΝΟΟΎΕ ΤΗΡΟῪ ἈΝ ΠπχΑΤ βθὲ ἈῈΜὴ ΝΠΕΘΗΡΙΟΝ ἈΠ ΤΩΟΝ 
πἶλλ᾿ ΟΝ ΔΎ ΟΝ ΔΎ Εβ0ΟἋᾺ ΠΡΗ ΤΟΎ ΤΗΡΟῪ οὴ πρδλᾶδλτε ἕἐκεχῖ- 
ΤΟΎ ΕΡΟΎΝ ετκίβω τοο' ποὰ ΝΟΥΘΟΎ πλλλλᾶ Κ' ΟὙΦΟΟΥΤ ἈΠ 

99 ΟὙορίλλε. εἐβολον πρᾶλᾶδλιτε ΜΎΠΕ κἂ Τὰ τΈπΟΟ ἈΝΞΊπ- 
χᾶτβε ΤΗΡΟΎῪ ετκίλα οἴχιι πκᾶρ κὰ τᾶ ΠΕΎΣΈΠΟΟ᾽ ἡ ΟΝ ΔΎ 
ΟΝΥΔῪ ΕβῸΟᾺ ΠΡΗΤΟΎ 'ΤΗΡΟΎ ΕὙεεΐ ἘΡΟΎΝ ὠδροκ ετκίβω- 

9. ΤΟΟ᾽ ΠΥΟΔΗΟΎΘΟΟΥ Νλλλλᾶκ᾽ ΟὙΦΟΟΥΤ ͵ἈΠῚ ΟὙορίλλε, δΔΎω 
ἃ πώρε εἶρε ἥἄρὼβ πὶ πτὰ πχοεῖο ϑὄ'ωνΝ »λλΛΟΟΎ ΕἸΤΟΟΤΈΙ. 

γπ.1 δΔἄγω ἃ πχοεῖο ΠΝΟΎΥΤΕ χε ἈΝ πῶρε εὐχὼ Ἄκλλοο πιδ 

χε βωὼκ ΕΦΟῪΝ ετκίβωτοο ΠΤΟΚ ἈΚ ΠΑΠΕΚΗΪ 'ἕΤΗΡΟΎ χε 

ἯΤΟΚ πεν ΤΙΝ ΔΎ ἐροὸκ πλίκδίοο ἄγω πτελίοο πᾶ λετο 
9. ΕβΟᾺ δὴ τεϊσενεδᾶ. ΤΕΝΟΎ ὅ6ὲ χὶ ἘφροῪν πρλᾶκ ἘβοᾺΟ ΝΥ 
ΠΤ ΒΝΟΟΥ ετουᾶδᾶβ οἄςθο οἄς α᾽ ΟὙΦΟΟῪ Τ ἈΔΚῈ ΟὟΟΡ ἴλλε᾽ ΔΎΩ 

ΕβοἌον ΠΤΒΝΟΟΎΕ ΕΤε Πποεογᾶδβ ἂν ΟΠ ΔΎ ΟΥ̓ ΔΎ ΟὙΦΟΟΎΤ 
8. ἈΝ ΟὙΟΘίλΛε, ΕΚΕΟΔΝΟΎΘΟΥ πλλλλᾶκ εὐοπρλλᾶ οἴχηε πκᾶρ, 
« ΤΉΡΕΙ. ἴετεῖ τὰρ κεοᾶςϑο! ΠΡΟΟΎ πὲ Γηδεῖνε ΠΟΎΛΟΥ ΠΡΟΟΎ 
εορᾶϊ ἔχλκ πκᾶρ πρλλε ΠΦΟΟῪ ἈΝ ορλεὲ ΠΟΎΘΘΗ" ἄνω ττηᾶ- 
τε ΕεβοΟᾺ πον τ πῆταϊτδλλίοο οἴχλα πρὸ πκᾶρ. πῶϑε σι 

Ἅε δΔαεῖρε πρωβ πἴλα πὰ πχοεῖσ ϑωῳων "ΜΜΛΟΟΎ ΕἘΤΟΟΤΕ. 
ο. πῶώρε ἍΕ ΝῸ δὴ ΟΟΟΎ πῶε προλῖπε πτερεοεῖ πόὶ πλλοοΎ 

9 ΦΟῪ ἴῃ ΡΓΠΊΟ ἘΦΟΎΡ, ΟΠῚ Ὁ ΒῈΡΟΙΓΒΟΙΙΡῖΟ, ἴῃ ΓαΘΌΓΑ -- ζώον πῖλλ ΡΓῸ ΟἹ. απὸ 

πάσης σᾶρχος -- τῇ. Εἴ ἅΓΔὈ. ἰαῖ. -- οἵ πρδίΆδδτε γοαάπηάαῖ. -- τα οσιτουον τάκλαδκ 

-- ΠΏ. οἵ 501. οΧχ Πἰπραδα ᾿πήοϊς. --- “ὃ ροβῖ ποδίἌδδιτε ἴοσὺ ΤΉρΡΟΥ Παροῖ πὴτπε, σΓ. απὸ 

πάντων τῶν ὀρνέων τῶν πεέτεινων, δαῖ. σὰπῃ αυΡυβα απ 4}115 δἀά, τοὺ ουρᾶνου : 

τὰ. εβο εν πιρ διδοῖ ΕἸΘΗἋ -- ΔΓᾺΡ. ἰαΐ. ; βυτο-χ, ᾿δωεθ. κϑ -- ΟΠ]. ἀπὸ πατῶν 

τῶν χτήνων χᾶτα γένος -- ροϑῖ τυᾶροκ 844. ετκιβώτοο -- ἰδ} ΟΠ. ᾿ΠΙΘΡΤΙΠῚ Υ. 21) 

συ ὃε ληψῃ σεαυτῳ ἀπὸ πάντων τῶν βρωματὼῶν α εδεστε χαάι συναξειῖς προς σεαὺυ- 

τον, χαι ἐσται σοι χαὶι εχεῖνοις φαγεῖν, 4ἱ τἀ πηθῃ ἸΘρΊΤΟΓ ἴῃ ἀγα. ἰαΐ, ---- "5 πικοεῖς, 
Ν. ὁ θεος; ρΓ. 5ύ0Γο--Ἔχ. ἃγὰρ. ἰαῖ. "εἴ π|. χυριος ὁ θεος -- οσοά. οπι. ἴῃ ἢπθ ὉᾺΠῚ 

Ψυ]ρ. ἰαῖτ. οὕτως ἐποιησε, 46 ΠαΘΏΓΟΓ οἴϊαπι ἴπ ΠΙΘΙΏΡΗ. 5ύ.ο-Εχ, οἵ ἀγὰθ. ἰαΐ, " 

--Τ ΤΙ. ὁ δύ πτελίος ροβῖ πλίκδίοο δριηάαί. -- ἢ πτβποοῦυ, ἴα οοά. ρῖο πτῇ- 

ΦΘΟΟΎΥΎΕ.----. 3 ἄδϑαης χαι απὸ τῶν σπεέτξινωῶν του ουρᾶνου των χαθαρὼν ἑπτὰ ἐπτὰα 

ἄρσεν χαι θηλυ, καὶ ἀπὸ πάντων τῶν πετεινων τῶν μὴ χαῆαρων δυο δυο ἀρσεν 

και θηλὺ -- εκεοδπουου... « αἴ ΘΠ ὰ5. ἃ [ΘΟ ΠῚ ἴῃ 56 ΠΊΘΠ ΒΌΡΘΙΓ ΟΠΊΠΘΠΊ ἴΟΓΓΑΓΠ » 

ΡΙῸ 51. διαθρεψαι σπέρμα ἐπι πᾶσαν τὴν γην;. σοηβοπαΐ [1. (ΠῚ 5ΥΡΟ-ΕΧ. θὲ ἀγαδ. 

Ιαῖ. -- δ ςοά, ΟΠ. ΤΗΡΊ ροβῖ ἀποώπτ εἴ ἀκπκᾶρ, δῖδθς. πᾶν τὸ ἀναστημᾶ εἴ πασῆς 

τῆς γῆς; 8ΓᾺἢΡ. δῖ. τὴ, εἴ 5συτγο- Εχ, οαπὶ ΑἸοχ. εἴ γαῖ. αἰΐϊθγια πὶ οὐ ταηΐ --- ἢ ποεῦδ, 

τᾺΡ. ἰαῖ. βυτο-- Ἔχ. εἴ τῇ. συ πη οΓ. χυριος ὁ θεος --- 

ααοαας ἀγὰρ. ἰαΐ. εἴ τη ΠἼΡΗ., 5υτῸ-Εχ, -- σγᾶθο, ὁ χαταχλυσμος τοὺ υδατος. 

σεη. ὟἿΙ, το --- ΤΙ, τ-6.᾿ 

πΆΛΟΟῪ ἈΑπκδ ΔΚΔΎΟΑΛΟΟ, ἃ ὦ 
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1 ἈαπΠΚΔ Ὑ ΔΚΛΎΟΛΛΟΟ εορᾶὶ εχλὶ πκᾶρ. δοβὼκ πόὶ πῶϑε ἐφ ΟὟΝ 
ετκίβωτοο ΠΤΟΟ ἈΝ ΝΕΟΌΘΉΡΕ κ0 περίολλε πνεῦθηρε πλα- 

8. Αὐδο} ΕἾ Βεὲ ΠΛΟΟῪ τ᾿πκὰ τἀκλύΎολλοο. δΔΎω δοχὶ ἘΡΟῪΝ πλι- 
καᾶο! βΟλΟΝ ΝΠ Ἰ͵ΤΒΝΟΟΎΕ ετουᾶᾶβ ἈΝ ΝΕτε ποεογᾶδβ δἂΝ᾽ 

9 ΜῈ πχᾶτβε ετοώςθε οἴχϑι πκᾶρ᾽ ΟΝ ΔΎ ΟΝ ΔΎ ΟὙΦΟΟῪΤ Ν᾿ 
οὙορίλε ΔΎμωκ ἐροΥν κ᾿ πωρ εἰ εὐ κίβωπτοο᾽ κὰ τὰ θὲ πῆ Τὰ 

ι΄. ΠΝΟΥΤΕ ΡΟΝ ψἈΔΚ.100 ΕἼΤΤΟΟΤΕ. ἄσςσπε Ἅε »πῆοὰ ποδοθα 

ἩΦΟΟῪ ἃ ΠΕΛΟΟῪ ἈπκΔ Ὑ ΔΚΔΎΟΛΑΟΟ ὐὧπε εχλὲὶ πκὰρ ΤΉΡΕ. 
ΟΠ δρδί ρ5κ1 ΠεΕΘΟΟΟΎ πῶῦε προῦπε ἅπᾶρε πηπώρε δρδϊ δ,.31 

πϑεθον ΔΎ ΝΕΒΟΤ᾽ ΠΟΟΥΧΟΥ Τ οᾶςο] Ἀπεβοτ᾽ ορδὶ ρ34 περο- 

ΟὟ τ ΔΎῪ ΔΎπωρ πόὶ ΞΞΠΎΤΗ ΠΝΟΥΝ᾽ ΔΎΩ πκα τ ᾶρρᾶκ- 
19 ΤῊΣ ΠῚ πε ΔΎΟΥΩΝ᾽ ἃ ΠΛΛΟΟῪ Ξ.πκΔ Ὑ ΔΚΔΎΟΛΛΟΟ δ λλόολι 

15 εορδὶ εχϑὲ πκᾶρ πὲ ΠΡΟΟῪ ἘΝ ρὲ ποΟΎη, φρᾶϊ Ἅε ρϑκ 
᾿ς ΠΕΦΟΟῪ ΕΥΑΑΔῪ ΔΎΒωκ πόὶΐ πῶρε “0 ΝΕΟΚΟΘΉΡΕε" ΟΗλκ᾽ το δλλ' 
᾿ς ἴδφετ' ν᾿ τεορίαλε ππώρε ἈΝ ολλῆπτε πορῖλλε ππεοζθηρε 

᾿ 1 ΠΗΟΥΤΕ οτδλκ ΠΡῸ Ππτκίβω Του ἐροῦ] πῆρε. ἃ ΠΑΛΟΟῪ 
᾿ απκὰ τ ΑΔΚΔΎΟΛΛΟΟ δ Ἀγσονα ἔελὰ τ ε΄ ΔΙ ΤΟΟΥΝ ππτκίβωτοο εϑ- 

15 Ρᾶΐ ΕβΟἋᾺ οἵχηε πκᾶρ. δοζϑεεῖ Μὴ ΠρΛΟΟΎΥ. ἃ ΠΑΛΟΟῪ δλιόολα 
ὶ ̓ “ εαλᾶ τε οἷ χε πκᾶρ.᾽ δορ ἌΟΟΔΕ πόὶ τκιβώτοο ΔΎΩ 

πεονᾶ ΕἙΟΝΗῪ ΠΝ ΠΑΛΟΟῪ. ΠΆΔΟΟῪ ἍΔΕ ΝΕΟΙΝΗΎ Νό κ60λ Ελλὰ ΤΕ" 
ἐς νὼ ἃ ΠπΛΟΟΥ φώβο ΝΤΉΤΟΟΥ πἴϑα ΕἸ χοοε φᾶρος ἘΝ πε’ δΔα- 

᾿ς ἢ ροβῖ πεηίηρε (Ο6. οἴ. ““.1' πτεζίορίλε. -- ὃ οη1. ἀπὸ τῶν πετεινων τῶν χαθα- 

ρῶν χαι ἀπὸ τῶν πεέτεινων τῶν μὴ χαθαρων:; ΠΠΘΡΊΡΗ. ἰδσιῖ: εβολόεν πιο δον 

 ΜεΡ πιτεβηονι ΕθοΎδβ...., 5υτο- ἔχ... πνέων ξξ «9 ΙΝ: «Φ9 (ϑος, ΓΔ. 

Ἰαῖ. γος Ὁ}} χὰ ..8.}} 9 ΚΑΌΕΝ ρ τ} 59 -- πλδτβε ετοώςζθε ρῖὸ ἀπο. πάντων 
᾿ τῶν ερποντων. - 5 ἔτοοτί, π|. ἅγαΡ. ἰαΐ. εἴ 5συτο-Ἔχ. -- Αἴοχ. αὐτῶ, σγ. τῷ Νὼς. 

τ ὐ πηρο ἀδεβί ἴῃ ΟπΊΠΙΡα5. --- δ ροβῖ παπυ τη ΟΠ]. τΤΗροΥ,, σι. πᾶσαι αἱ πηγαι 

Ξ ΠΊ. 5ύ1Ὸ-Ἔχ. εἴ ἀτὰρ. ἰαΐ. --- 15 

εἴ ἄτα. ἰαῖ. ἰ.... --- ἰδ ςοάοχ οπι. νυ. 14-.-16 πϑ4ι6 δ κατὰ εἐνετειλᾶτο ὁ θξος 
τῷ Νῶε; αἴ186 ραγτογ παρθηΐαγ ἴῃ γ6Γ5. ἀγα. ἰαἴεογα!! -- πέπρο πτκίβωπτος ἐρος] ππῶρε, 

ΡΙῸ 51. τὴν χιβωτον ἐξωθεν αὐτου, π|. εἰκγβώπτοο οδβοὰἋ ἅκηβος, βύγο- Ἔχ. ἔων. ζὴὸ 

Ἶ 
ὟΝ 
ὉΝ 
ν 

᾿ 

δ᾽ δόκει ΡΙῸ ΚΓ. ἐγένετο -- 1. ῶπι, ΒΥΓ. ἰσονο, 

ΟΠ σοῖς στο --- ΠΠ ςοά. οπι. χαὶ εγενετο ὁ καταχκλυσμος τεσσαράκοντα ἡ. Κ. τεσ- 

σα-... νυχτὰς ἐπι τ. γῆς; υἱἵί ἱερὶς χφυαοχας δύαρ. ἰαΐ. -- ἜΜΕΘΣ ΩΣ Ροβί π- 

Δ ΟΟΥ ἀραπααΐ -- Δ τονε... -. ΑἈἸ ΠΆΛΟΟῪ ΡΓῸ ἐπὴρε τὴν κιβωτον, χαὶ ὑψωθὴ ἀπὸ 

κὺ ̓αὴς γης -- ἀ’αῦ. ἰαῖ. ΘΆΕΟΝΟ επ τὉ9 

Ὁ αἰΐαγα πηΔΠῈ -- ΔΟΡΔΟΟΔΛΕ.... ΑἸῊ ΠΑΛΟΟΥ ΡΓΙῸ ρσῖάᾶθς. χαὶ ἐπ τεφερετὸ ἡ χιβωτος 

ἐπάνω του υὗατος -- αταῦ. Ιαῖ. ΒΥ -Εχ, εἴ τ. πδοπηονυ πὲ ὑκυβώπτοο οἀπιϑῶι 
ἀεπιλλώον. --- ᾽ὃ ροβῖ ελκδτε οοά. ΟΠ}. οικλκ τικδιϑ., ΠῚ. Β5Υ1Ὸ--Εἰχ. ἀγα. ἰαΐ. -- στ, ἐπι 

τῆς γῆς - δαϑώβο ερρδὶ εχου ἃραηάαί. 

ΒΥ 0α κὶ ἴῃ τκιβώτος δϑῖ ΒΌΡΟΙ νΕΓΒΙΠῚ 

σε. ὙΠ], 7-1ο. 

τὸ πάλ δΔο ΔΎΒωκ ἐρΟΥῪΝ εΕὙκιβτοο πλλλλδο. ΔΎΩ ἃ πχοεῖο ἡ 

“ Ῥ- Ἐκ: 

τ 



᾿ Ρ. ΤΡ: 

ὃ φώβο ερρᾶϊ εἐχωώουὺ. ἅαπτε λᾶρε δοχίοε πδὶ ΠΑΛΟΟῪ 
ὃ. ελλὰ τε ἄσρβο ΠΗ ΤΟΟῪ '"ΤΗΡΟῪ ΕἸ ΧΟσΕ. ΔΎΩ ΔΎΛΛΟΥ πόὶ 

οἂρξ πα ετκιλα οἴχλα πρὸ Ἀπκᾶρ πρᾶλᾶδ τε ἈΠ πτΕ- 
ΝΟΟΎῪΕ ἈΛῸῚ πεΘηΗρίον ἈἊΜΝΠ;, ΠχΑ τ θεὲ πιλα ετκίλα οἴχλα πκᾶρ, 

Ὁ ΑΝ ρώλλε πἴλλ' ἔτε ΟΥΝ πῖβε πων ΠΡΗΤΟΥ. ἃ πχοεῖο 
ΠΝΟΥΤΕ βώωτῈ ΕβοΟᾺ ἈΜΠΟΟΝῪ ΤΉΡΟ πτδο τἄλλο παν 
ρΡώωλλκε ὡὧᾶἂ τβνη" ΔΎω πχὶν οὐχᾶτβε ὧὲἂᾶ πρδλᾶδτε Π ΎΠΕ᾿ 
οᾶτη πῶρε ἄγᾶάδο πτδοχπ ἈΠ ΝΕΤ πλλλλδ οὶ ΠΟΟΎΝ 

“ πτκίβωτοο. ἄγω δΔοχίοε πόὶ ΠλΛΟΟῪ ἔχλλ πκᾶρ πε τ ΙΟΎ 
ὙΠ.1 ΠΦΟΟΥ. ἈΠΝηποδ πὶ ἃ ΠΟΤΕ ΡΠΆΛΕΕΎΕ ππ ε' ἈΝ ΝΕΤ- 

πλλλαδο ΤΗΡΟῪ ΠΡΟῪΝ εὐκίβωτοοσ᾽ ἃ πχοεῖο ΠΙΟΎ ΤΕ Εἶνε 

9 ΜΟΥππὰ εἐρρδὶ εχλὰὶ πκᾶρ Δ ΤΡρΕ ΠΆΛΟΟΥ οβθοκΚ. δἄγωτᾶλι 
δὶ ἈΜΠΎΤΗ ἈΠΝΟΥΝ᾽ ἈΝ πᾶ τ ἄορΑΚΤΗΟ ΠΉΎΠΕ᾽ ἃ Ὑπὲ ΔῸ 

8 ΕΟ ΟὟ ἃ ΠΑΛΟΟῪ Οβοκ ΕβΟᾺ οἵχλι πκᾶρ 'ΤΉΡρΟ ΠΑΛΟΟῪ ἍΔε 
. ΝΕΟΝΗΎ ποβοκ᾽ ἄγω εὐτ ΕβΟἋ οἴχλε πκᾶρ. δἄΎω “ππ- 
οὰ ΟεΤ ΔΙΟΥ ΠΡΟΟῪ ἃ τκίβωτοο φίλοοο ἔἐρορᾶΐϊ εχἧΐ᾿ τἂᾶπε 
ἈΛΠΤ ΟΟὟἹ πᾶρδρδτ'᾽ ο'ὰ πλλεροᾶ.ῦο ΝΕβΟΤ᾽ ΠΟΟΎΛΛΗΤΥ οἄςοι 

ὅ ἌἈΜΠΕΒΟΤ. ΠΝῈΡΕ ΠΆΛΟΟῪ φ4λοῦθε ΕβΟᾺ ΔΎΩ ΠΝΕΟΝΗΎ ΠΟΒΌΚ' 

Ἢ πρὸ αηΐθ κἄπκᾶρ ἀδοβῖ ἴῃ σοίοσὶβ [6 5[ 1015. --- “5 σοά, ΟΠ1. ἱπ|Π|ὺ ν. και πάντα 
οσᾶ, εἴ ροβῖ πρητονυ χαι πᾶν 0 Ἣν ἐπι τῆς ξηρας ἀπεθανε, α18Ἃ6 ΠΒαδεπία οἕϊατα 

ἴῃ ἀγὰ. [αἴ. --- 55 πχοεῖο πιοῦτε δρυηάαΐ -- πτδο τ διλλίος! ΡΓῸ ργᾶθο., ΟΌΪ σοηϑοπαΐῖ 

ΓΆΡ. Ιαῖ. σὰ Π1., πᾶν τὸ ἀνάστημα ὁ Ἣν ἐπι προσώπου τῆς γῆς 50Γ1- οπὶ Αν οἵ 

υϊθυβάδπι 4118. σγάθοβ [6 5[10115.... πάσης τῆς γῆς -- Ροβῖ πἴῖτπε οπῖ. χάνι εξηλειφη- 
4 σαν ἀπὸ τῆς γήης. --- ἼΠ. ὁ ἀπτοδ πδὶ ὑσὸ ἄνω -- ροβϑῖ ππῶρε οὔ. πάντων τῶν 

θηρίων και πάντων τῶν χτηνων χαι πάντων τῶν πεέτεινων χαι πᾶαντῶν τῶν ερπεὲε- Ὁ 

τῶν τῶν ερποντων; οἶτοα 4πᾶς αἰϊηιιὰ ναγιθῖαβ ᾿[θπλ οχιϑτϊς ἴῃ οοαάά. ργαθοῖβ ; ἀγα. 

Ιαῖ. οἵ πηθηρῃ. Παρθηΐ -- πκοεξῖο ππουτε, σγᾶθο. ἀγα. ἰαΐῖ, 5ΥΓ. οἵ τη πρἢ. ἴαπίαγη 

οθεος. --- 5 δ τπὲ ὯἌο εοϑου ΡῥΙῸ ρῖᾶθο. χαὶ συνεσχεθη ὁ ὑετὸς ἀπὸ τοῦ ουρᾶνου 

Ξ 50Γ. ΟΠ ΠΊΘΙΏΡΠ., Ναῖ. ῬΓΟΓΙΓΒῈΒ ΟΠ]. --- ὃ τοάἀππάδηϊ νοῦρα δ᾽ παλοου σβοκ εβοᾺ- 

δικα τικᾶρ, ΤΉΡΤΙ -- σα] ΠΡΤΆΡΗΙ Οβοϊαηἴα Παθς ραρὶπα βισηαῖαῦ 68: ΡΓῸ Ε΄ Ἀ:, 40] ΘΓΓΟΓῚ 

ΠΟΠΕΪΠΔΙΌΓ ἀδαὰς δά Ρᾶρ. 214, ἴῃ 41ἃ ΡΓῸ ΟΤᾺ : ΒΟΙ ΙΓαΓ οτε: ἀθῖη Ρτὸ τὶ - 300 

Ἰϊογα ΠΔ ΓΘΟυΓΓΙ Ὁ -- 200 5646 δά ρᾶρ. 382, 0δἱ Θπιθη δῖ ΘΙΓΟΙ ΡΕΙΓ ὙΠΒ: -- μετα 

πεντηχοντα χαν ἐχάᾶτον ἡμέρας ποῃ δά ἀϊπηπυτοηθπι ΔαπαΓαπα, αἵ ςοἴοσὶ, δε δά 

ΒΟΒΒΙΟΏΘΠΣ ἃ͵ΙῸα6 ἴῃ 56] ΘΗ νογβίσαϊο τοΐοτ σοάοχ. -- ἰ τῶᾶπε δηῖς ἀκπττοου ἀραη- 

ἀαῖ -- ποογλητ οδτ! Ἀλπεβοτ « ἀδοϊπηα βδρί πη ΠΊΘΠ515.» -- ΠΘΡΓ. αὐνηυξ. 

οἱ 5υΓο- -Ἔχ. ἴπ πΊΆΓρ.», ἴῃ ταχῖὰ οαπὶ οοἴοτῖβ εβδομη καὶ εἰχαδι, -- 5 ΠΕΡΕ, πΛΑΟΟς 

Ἄλοοθε ΕΒΟᾺ ΔΎ πε ΠΗ ποβοκ σοησγαθπηΐ. γογῦ15 ΠΟΌΓΑΙςΙ5 ἼΘΙΤῚ ΡΠ ἼΠ 

Ξ- ἀγα. ἰαΐ. ΠῚ 501. οἵ ΠΙΘΙΏΡΗ.; ρίαθο. τὸ ὃε υδὼρ ἡλαττονουτο -- ἴῃ ςοὐ, (8- 
Ν ΓΥ Ε Ξ - 

8δη εὡς τοῦ ὀεχάτου μηνος" και ἐν τῷ δεχατῷ μηνι" ΄σῦδε [ἴ6πΠ|Δ Παβδὶ ἀσὰθ. » ἜΕ 
ον 

ν᾿ ᾿ ἰοὺ: ρα; 8111|5- 

σεα, ΝἼΙ], 20 -- ΠῚ, τος 
, 

Ἑ τ ν χοόδωω  ἐ , εὐῶὰ τῶ ϑυ 

"ἢ 
γ.. ΨΨΨΆῚ ἘΞΥΒΑΣ 

ε““" οὐδ κα αὐ 
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δ ΟΥῶΝ ̓ ΕεβοᾺ πόαὶ τὰᾶπε ΠΝ ΤΟΟΎ ποΟΟΎῪἃ πεβοτ. δοώθὼπε 
λε »ἌΝπποᾶ οὐϑεὲ ΠΡΟΟῪ ΜΝ ΟΆΕ ΠΟΎΘΘΗ ἃ πῶϑε ΟὙΩΝ Ψ.ΠρΡῸ 
πτκίβωτοο ΝΠ Ή Δο τ δλλίοο ΕΝ ΔῪ ΧχῈ ΕἐνῈ ἃ ΠΆΛΟΟῪ Οοβοκ᾽ δε- 
ΧΟΟΎ εβ0Ὰ πᾶβοκ' δοεῖ δὲ εβθ0ἋᾺ πόι πᾶβωκ ἈΝ ΠΕΕΚΤΟΕΣΙ 

8 6ξ ἐροΎν ὧδ πῶωρε ἄν ΤῈ ΠΛΟΟΥ ὡχὴ οἴχλι πκᾶρ. δΔα- 
9 ΧΟΟῪ ἍΔε Εβ0Ὰ πόι "τεόροοηπε. τεύροονιπε Ἅε ἄπεορε ελλὰ 
ποΎῶρ, ΠΝΕΟΟΎΕΡΗ ΤΕ ἄοκοτο Ἅλε ἂ πῶρε ἔρον ετκίβω- 

ἘῚ 

τοῦ “ἃ πῶϑε ΟΟΟΥΤΝ ππτεοσδίχ εβολ᾽ δοζθορπο ἔρος] ΕΡΟῪΝ 
ιὸ εσκίβωτοο. δΔοδώ Ἅε οΝ πκεοᾶςυς πΟΟΎ δΔοΧΟΟΥ ΟΝ ΕΒΟἋᾺ 

: ΝΤεύροολπεις. δΔοΟκοτο «ὐᾶροῦ! ΠΝΗΔΎ ΠΡΟΎΘΕΙ ἔρε ΟὙΩΟΧΕ 

ΟΕ ΧΟΕΙΤ ΟΝ ρώσ᾽ δΔαεῖλλε Ἅε πόὶ πῶρε χε δείοβοκ πόι π- 
19 ἈΦΟΟῪ ΕβΟᾺ οἴχηιι πκᾶρ. δοσδῶ Ἅλε ον πκεοᾶςϑο πΦΟΟΎ δο- 
ΧΟΟῪ ΕΒΟᾺ ΟΝ Ν Τεύροολιπει ΔΎ ἈΠΕΟΚΟΤΟ ἘΦΟῪΝ «ὐἄρο!!. 

3.9. δΔοωπε Ἅε ρὲ ΠΆΕΦΟΟΟῪ πε προῦπε ορὰς πᾶφε πνθπῶρ ε' 

ξ 
ἔν, 

τ 

᾿δομῃ χαι εἰχαδι τοῦ νηνος. 

δρᾶϊΐ δοκοὶ πῦορπ πεβοτ᾽ ἃ ΠΑΟΟΥ οΟβοκ ἙἘβοὰλ εχ πκᾶρ 
ΤΉΡΟ ἃ πῶρε ΟὙΩὼΝ ἈΠρῸ πτκίβωτοο πΉ ΔΟ τ δλλίοο ΕΝ ΔῪ 

“ ΧῈΕΝΕ ἃ ΠΑΛΟΟΥῪ ΟβΒοΟΚ εβολρίχλε '“πκᾶρ. δὶ ἍΕ δϑ3ε πΆ3ε2 - Θ, ΟΣ ΟΡ 6, 
τὸ ΟΥ̓ ΔΎ ΠΕΒΟῪΥΤ ἃ πχοεῖο πνοΎ τε χε ἈΝ πῶρε εχ λλλλοῦ᾽ 

δ φορά, αἀά. κ΄ δὲ πουη, εἴ ροβί πτδοτδακῖοο ἰτοπὶ δἀά. ξεδῪ χὰ ἔπε ἃ 

ἸΟΟῪ Οβοκ: ἅΙᾺΡ. ἰαῖ. 1. 5υγῸ-Ἔχ., σππι ΟΡΘΪῸ ταπιθῃ οἵ πηθΐορεϊο, παρθηΐ Παθς 

γερὰ οπὶ ΑἸοχ. Υ. εἴ φυϊθυβάαπη 4115 ταβίϊθιι5 ροβῖ ἀαπδβοκ -- νοῦρα δα ΟΟῪ ΕΒΟἋ 
ἈἐπδβΟΚ, ΟΠΊΪδϑα ἃ ὈΙΪΠΊα ΠΊΔΠΙΙ, ΓΒ αΐα 5 ηΐ ἃ αἰζθγα ΒΌΡΘΙ ὙΘΙΒΈΠ,. --- ἴ π|σί πᾶ- 

8 Βωκ εἴ ὧᾶ πῶρε δριπάδηϊ -- οὐκῖτ ΡΓῸ στάθς. ξηρανθηναν. πδσί πτεδροολλπε ῥ͵ΓῸ 
οὶ " ΄ Ν 

τ τεόρο.... --ροϑῖ τεόροοϑθπε Οὔ. ὀπίσω αὐτου ἰδέειν εἰ χεχοπαχε τὸ υδὼρ απο τῆς 

γῆς) αδ6 δἴίαπη Πῖς Παρθηϊυγ ἴῃ ἀγα. ἰαΐ. τη. εἴ 501.7) 4186 σὰ δαΐῖ. οἵ 4! 544ΠῈ 

4115 165 115 τῆς γῆς ΡῬτγαβθημτς προσώπου. --- " ὧδ πῶώρε, ΚΓ.» (αἱ σοηβοηδῖ 5Υ0{Ὸ-- 

Ἔχ. οὔπὶ π|., προς αὐτὸν -- ροβῖ ρηϊησπὶ ετκίβωτοο ςοά. οηι. οτι ὑδὼρ Ἣν ἐπι 

πᾶν τὸ προζωπὸν τῆς γῆς; 486 1ἴογαπ) ΠΑΡ ηΙΌΓ ἴῃ ἀγαῦ. ἰαῖ. -- πῶρε δηΐῖθ σοοῦ τη 

δάδϑί ταπίαπιὶ ἴῃ ἀγα. ἰαΐῖ. -- Δειορπο ἐροςὶ, ἀγαῦ. ἰδῖ. ἰεὶϑοῦ ἰδάα! τεοαβ σαπὶ 

Βῖδας. ἔλαβεν αὐτὴν χαὶ εἰςηγαγεν αὐτὴν -- ΠηΘΠΊΡἢ. εἴ ὅυτγο-Ἔχ. -- ἰἢ ροβῖ π- 

πτεόροονιπε οπΊ. εβολος τκιβωτοο. --- ἢ Ὁ τηϊτἰὸ δυώ, εἴ ροβῖ -δρος οὔ. τισί 
πεδροολαπε. -- ̓ ἢ Ῥεπεοκοτο, ἀγα. αἴ. τϑοῖ!15 25. δόίαΣ ἐΞ ΞΞ σγᾶβθο. και οὐ προς- 

- 

εθετο τοῦ ἐπιστρεψαι. οἰΪ σοπδοηδῖ πι|. εἴ 5010--Ἔχ. ι8. πρέϑοοουῦ πε, [Δ . 

1αῖ. σὰ ΘΓ. 5ΥΓ. οἵ ΓΠΘΠΊΡΗ. κου ὥὥλκν9 ἜΣ ΈΝ] -- Ροβῖ πεβοτ οὔ. μικ τοῦ μηνος; ῥτοῦζ 

Ἰερίτασ αυοαὰθ ἴπ ἀτὰρ. ἰαΐ. εἴ ἴῃ πιθηρῆ. -- ΤΉΡῸ ἀρυπάαϊ; 5υτο- Ἔχ. οὰπὶ δαῖ. 

αἰδασς ἀπὸ προσώπου τῆς Ὑης -- ΕἸΔῪ ἊῈ ἘΠΕ ΡΓῸ ΠΊΘΙΏΡΗ. δαδν, ἀγὰρ. ἰαΐ. .»,229 

πιρτ. χαὶ εἰδεν, συτο-Ἔχ. [μὴ9 « 564 ρΡαποίαπι πιαῖα βρογροβίταμη, 40 βαρβοιρῖο αἵ 

σεῖο! ἰεσὶζ » (ποῖα (ὐογίδηϊ δὰ ἢ. ἰος.) -- εβοἋ οἵας πκᾶρ, γᾶ. ἰαἴ. σι! Πὶ Π1. 50Ὸ-- 
ἘΧ, εἴ ρΓ. ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς --- “ἢ ροβῖ πεβοτ ςοά. οπι. ἐξηρανθη ἡ γη; εῇ- 

αξα, ΝΙΙ, 6-1ν. 

ΕΞ 



Ὁ ΧΕ ΔΑΛΟΎ ΕβΟΔΟΝ Ὑκίβω Τοῦ ΠἸΤΟΚ Ἀπ ΤΈΚορ ἴ31ε Ἀπ πεκ- 
17 (ΟῊΡΕ' ἈΠ περίολλε πνεκηρε πλλλλᾶκ᾽,͵ ΑΠῚ7 ΠΕΘΉΡΙΟΝ ΤΉῊΉΡΟΥ 

ΕἸ πλλλλᾶ κ᾽ ἈΝ οἂρξ πἴλα χὶν τ βποοΎε ὧδ πρδλδδλ᾽τε ΠὙΠΕ᾿ 
ἈΝ χᾶτβε πἴλα ετκίλα οἴχλλ πκᾶρ ἀπίοου Ἔβοὸλ παλλλᾶκ. 
διοδὶ πτετπδῖδὶ Νππτετναλερ πκᾶρ᾽ ΠΉΕΤ πρχοεῖς ἔχίρει. 

18 πώρε Ἅλε δαεῖ Εεβολονδν τκίβθωπτοο᾽ Π ΤΟΣ »1π δον 
"Ὁ ΔΑΝ ΝεΟΘΗρΕ ἈΚ περ ἴολλε ππεοκθηρε ναλααδο ἈΝ πεθηρίον. 

ΤΉΡΟΥ ἊΝ χᾶτβε πἴλα ετκίλα οἴχηα πκᾶρ, κᾶ τᾶ ΝΕΎΣΈΠΟΟΙ 
ἈΝ πρδλδᾶδλττε "ΤΗΡΟΎ ἈἊΜΝΠν ς ζῶον πἴϑα ετκίαα οἴχας πκᾶρ 

τς : ὃ ΤΉΡΟ ἡ ΔΎεΪ ἐβολον τκίβωτοο ἔἐρρᾶϊ ἔχϑὰ πκᾶρ. πγῶϑε 
λε δακὼν ΝΟΥΘΎΟΪΔΟΤΉΡΙΟΝ ἈΜΠῸῸ ΠΝΟΎΤΕ δοχὶ βολοςς 

ΤΠ ΤΒΝΟΟΎΕ ΤΉΡΟΥ Ετουᾶδβθ᾽ ἈΠ πρᾶλδατε 'ΤΗΡΟΎ ΕΤΟΥΎ- 

ἄδβ' ΔΤ Δ ΛΟΟΥ εορᾶΐ προλοκδΎπτλλᾶ πχοεῖος ΠΗΟΥΤΕ. 
"ι- δΎω ἃ πχοεῖο που τε ὐὗλλα ΕὙΟΓΝΟΎΟΘΕ, πεχᾶο πόαὶ π- 
ΠΟΤΕ χε δῖρο τηΐ χε ἄϊτδκο πκᾶρ᾽ πηδουωρ, Ἅε ΕΤΟΟΤ 
εὐὐᾶρε οἂρξ πίλα ϑωσλε εεἴπε πκὰ ΤΑ ΚΔΎΟΛΑΟΟ ΧΚΑΛΟΟΎ ΕΥ̓ ΚΑ 
πκᾶρ, ΤΉΡΕΙ τ ἄκοοι χῈ ΠΡΗ Τ᾿ ἄπρωλλε ΚΗ ΕΧῊ οΗΠΕΘΟΟΎ χῖν 
ΤΕΟΡΑΝ ΤΚΟΥΪ ΠΝΕΟΙΦΟΟΥ ΤΉΡΟΥ πηδουωρ, 6ε ΕΤΟΟΥῪ Ετᾶ- 
ΚΟ ποᾶρξ ΠΕΣ ΕΤΟΝ, ΤῊ ΔΡΤ ΔλΑΙΟΟΥ" εὐ τ ΘΕ πτδίδδο. 

ἘΠῚ : 99 δᾶ, ξαεύωπε πᾶν ἢ πότ Ἦχο ἂπ' πῶῤο' πᾶρωω πο 
πκδΎλλδ' πϑλα Ν.1ὴ πεᾶρ᾽ ΠΕΦΟΟῪΥῪ ἈΠ ΤΕΎΘΗ ΝΝεΎῶΧχΝ. 

χὰ δΎΩ ἃ πχοεῖο ΠΝΟῪ ΤΕ ΟΛΛΟῪ ἔνωϑε "3. πεύηρε εὐχ 

ἌλλλοΟ ἩΔΎ χὲ δυδὶ ππτετπδίδι ἡ τετπλλεο, πκᾶρ᾽ ΠῆΉΤΕΤῆ- : 

" αἵρ τ ποοΥε ὧδ πρδλδδτε, ΡΥ. 5υτο-Ἔχ. οἵ ἢ}. ογήϊηβ ἱπνοῦθο: απὸ πετείνων 

ξως χτηνων -- ἴτπε αριηάήαΐ, ἀθοϑὲ σαοαιθ ἴπ ἅγὰρ. ἰαΐ. -- ἴῃ 41ἃ ΡαΙΕΓ ἀδδαπε 

τπτετπρκοεῖο εχώς, 416 Βαπηρία νἱἀθηῖαγ ἐχ Τρ. ΙΧ, τ. --- ἐδ ἐεβολοῖ τκίβωτοο. 

Δ απάαί. ---- 15 ογάϊηθηι ᾿ηνοστ, οἵ δά άϊτ ετκίαα οικαα πκδρ, τηρα, οἵ ἴῃ πο εορδὲ 

εχαιὶ πκὰρ --- ἢ Ὡπκοῦ πποῦτε, ἀγὰΡ. ἰαῖ. τ. 5υσο-Ἔχ. εἵ ΑἸθχ. σα ΠῚ φαϊδυξάαπι, 

}Π115. τοβΈρ5 τὼ θεω, σίας. τω χυριὼ -- χαπκοεῖο πιο τε, σείετι -- δῖαθς. ἐπὶ το 

θυσιαστήριον. --- 

Ξ ρῖαθς. διανοηθεις -- ππδογῶρ Ἀε ετοοτ...... ΕἼΔΚΟΩ] ΔἰΪΟΓ σῖᾶθς. οὐ προςθησω 

ετι χαταρασασθαι τὴν γὴν δια τὰ εργὰ ανθρωπῶων, ουἱϊ φοπϑοπαηΐ ΚΞΥΓι, ἅΓ68. ἐπ. 
οἵ ἩΕ ρα: - ΠΠΕΓ ΘΟΟῪ ὙΜΡΑΣ ἀδοϑῖ ἴῃ γα. ἰαΐ. 50Γ. δ᾽ στη ῃρῇ.; ὑάια" ἀος 

- πτδίτδαϊοου ἀραηάαῖί. --- “5. ΔΑ Ὰδ ξαειώπε πδὺ, ἀγὰρ. ἰαΐ. Οὐ μαι ΠΡ ΕΣ 9᾽ 

ΓΑΘΙΏΡΗ. οἵ βύτο-Εχ. -- σύ, πασᾶς τᾶς ἡμερᾶς τῆς ς γῆς. --ΟἾἸΧ, 1 πιαοεῖο πτοΎ ΘΕ, 

ΔΙᾺ. ἰαῖ. 5υγο-Ἔχ. εἵ ἢ}. -- σγᾶβς. ὁ ὅθξος -- Ροβί ν. ἘΑΕΥΔΡῚΣ: ΒΘαΌΪΟΓ ψ. 8; ἴῃ, δι 

Ἁγ. ἰαῖ. Παρθίαγ ἰθοῖίο ἀβηὰ8 δά ν. 7 ἱποϊαβῖνθ. τἀ πίη}. 

σει, ΤΙΣ, ἰδὲ Το τ᾿ 

τῖδι ππούτε, γὰρ. 1αἴ, οἵ τ. οπὶ σΓ. κυριος ο θεὸς, ἰ4. 5γτο-- ἘΣ 
Εχ., 564 [ον] σὰπὶ οθαῖο -- διρρτηΐ κε δύτδκο βεπκᾶρ,, ἀγὰῦ. 1αΐ. 5Γ.- δ τ ΘΩΡῃ.. 

ὠ 

δ ᾿ ὅπλ" "“ 

νοις, ἃ δὲ 

τὲ ΤΟΝ 

2 

ΓΑ ὙΡα ἐκ σιλος ΔΎ... 

δ, ι “ ἣν 

ΕΑ 

χω δ δέν 

ἀΓΎΎΩΣΥ Ὡς ὙΠ 

-- ᾿. .λ" Ρ ΣΧ Ψ Ἢ 

ἐν 

Ἀ τ τος Ὑ 

Σου λυ μὰ, 

ΜΝ 

Ἴδι ΤᾺ 

" 

ΠῚ 

κων. ἐόν τον ὀα α 

ΝΣ οὗ υ 

ον" «΄ {χᾺ 

ὙΡ 
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8. ΡῬχοεῖο ἔχυδβ. ἄγω πεχε πχοεῖο ποῦ τε ππῶϑε εχ ψ3Ά100 

9 δος! ΧΕ εἴσ φηΝ τε ἄνοκ ἐηδολιῖνε π᾿ ΔΑΊΔΘΎΚΗ ΠΝ ΆΒΆΛΗΤ Ν᾿ 
ιο Ἀπ πετ ποπραλὰ Ἀπ ποτ π᾿ Ἀπ ΨΎΧΗ πἴλα ΕΤΟΝΟ, ΝΆΛΛΗΤ Ν᾿ 
ι. ἈΝ πρᾶδλδδιτε "»,.}Δ ΠΤ ΒΝΟΟΎΕ ἈΝ πεθηρῖον Ἀπκᾶρ. δΎω 

ἩΝΕΎΜΛΟΥ πόι οἂρξ πἴλλ χὶν ΤΕΝΟΎ ΟΝ ΟὙΛΟΟΎ πηκὰτᾶἄ- 
ΚΑΎΟΛΛΟΟ᾽ ΟΥΔΕ ΠΕ ΔΛΟΟΥ πκὰ ΤἀκΚλΎολλοο ᾿ὐὧπε ΕΤᾶκε π- 

κἂφ, ΤΉΡΕ. 

. ἔετβε πᾶὶ ΔΎΜΛΟΥΤΕ ἐπεορᾶν χε πχώωρε εβολ᾽ χε βιὰ 
πλᾶ εὐ ΔῪ ἃ πχοῖὶο ΠΝΟΥΤΕ χώωρε εβολ πτόϊινᾶχε 

Ἄπκᾶὰθ, ΤΉΡΟ ΔΎΩ οὶ πλλὰ ΕΤΑΑΔῪ ἃ πχοεῖς ΠΟΥΤΕ χο- 
ἴὸ ΟΡΟῪ ΕβΟᾺ οιχϑὰ πρὸ πκᾶρ, ΤΉρΡῚ. πὶ λε πε πέχπο π- 

ΟΗλλ. ΟΗλΑ ΝΕΎΉΗΡΕ πε εὦ δὴ ε προῖπε Ν ΤΈΡεΕΟΧπο πἄρφᾶ- 

. 5ΔᾺ ΟΝ ταλεορπε ΟἾ ΤΕ πποὰ πκὰ ΤΔΚΔΎΟΛΛΟΟ. ἃ ΟἾΔΑ 
ὥπδ᾽ πποὰ ΕΤρΡΕ πο πᾶρφαξδλ ΠΟῪ πε προῦπε δΔα- 

Ι. ΜΟΥ. ἃ δρῴδεδὰ λεὲε πο πῶε ἄδβε προῖῖπε δῦ|χπο π- 

3. κάιπᾶμ. δηώπὸ πόαὶ ἀρ φᾶσΔΆ Ἀπποὰ ΕΤΡΕΟΧπὸο πκᾶι- 
δαὶ ΝΟ ΤΟΟΥ πε ᾶδλβε προπε Δοχποὸ ποπηρε ἈΝ 

δώθεερε ἄμλου. δον ποσὶ κδινὰν πε ἄδ  βὲ προλλπε 
δοχπο ποᾶλᾶ. ἀν πσὶ κδινὰν ἀπ ποᾶ ΕΤΡΕΟ πο ποδιλᾷ 
ΠΟ ΤΟΟῪ πε “ιἄλβε προῖλῖπε᾽ δ χπο πο ΘΗρΡΕ ἈΝ οωεερε 

“ΔΙΟΥ. δηώπνπὸ πόᾶὶ οἄλὰᾶ πῷε “ᾶἄδλβε προῖῖπε δ|χπο π- 
15 φεβερ. ἃ οἄλᾶ ὡπῷ᾽, ἈΝπποὰ ΕὙΤΡΕΟΧπο πρεέβεὲρ πολλετ- 

(9εὲ 0λ41Ὲ προλῖπει Δ χπο ποπηρε ἈΝ ρένώϑεερε ΔΟΜΛΟΎ. 

πχοεΐσ ΠΟΤΕ, ΠΊΘΠΊΡὮ. 5υΓῸ-Εἶχ. οἵ σῖάθς, ὁ ὕθεος -- ροϑῖ ππῶρε . Ἀπ 8. τὰκ ᾿ Ρῃ Εχ. οἵ δ θ Ροβῖ δὲ ΟΠ 
πε ΘΗ ρεΕ. -- 10 Ῥοϑβί πεθηρίοι: ΟΠ]. ΤΗΡΟῪ, εἴ ροβί πκᾶρ οἱ. οσὰ ἐστι μεθ᾽ υμων 

ἄπο πάντων τῶν εξελθοντων εκ τῆς κιβωτου --- 1} Αὸ ᾿πϊο οὔ. δΎω τ πδορεῖσε 

ττᾶ ΙΔ ΘΉΚΗ ΜΠΉΚΛΗ ΤῊ -- χαι στήσω τὴν διαθηχὴν μου πρὸς υμᾶς -- ππκδτδκλυ- 

σλοο ΡΙῸ πκᾶτα.... --- ΧΙ 9 πκοῖο (5:9) ποτε 15, ΠΊΘΠΊΡΙ. -- σίαθο, χυρίῖος; 

αῖ. ρτίπια υἷος χυριος ο θεος -- ΔΎΩ οϑκ πλλδ ετακαδῪὺ 5846 δ΄ ππκᾶρ, ΤΉΡΕΙ 
ἀεβαηϊ ἴῃ τὰ. -- ᾿ ροβῖ προλῖπε Ἷοά. οὔλ. δῶ δολπο πρπηρε πὸ φπεερε 

- ἰ5 πε “᾿δδβε, τῇ. -- σῖδθς. πρῖε -- πκδιηδαὶ Οῖ5, ἰῃΐγα Κδιρδις ΟῸΠῚ ρσΓ. οἵ ΠῚ. 

- “Ὁ ρυϊπηατη πο τοον πε δάβε -- Αἰοχ. εἴ Ναῖ., τῇ. ΤᾺ, ρῖάος. τετραχοσια᾿ 

(οἴτ. δά ἢ. ἴος. }. 4. [6 Γασαγάθ « Οδβῃθβὶβ ρτᾶθοα» ζἱρβίαο 1868) -- πῳτοου πωθε 

Ἅ) Δ δ.8ε -- τῇ. ΤΎΝ,, σῖάθς. τριαχοσια τριαχοντα --- ᾿ἢ πώθολλεέτοθε τολλτε, ΠῚ. ΠῚ, 

σῖᾶθς. τριαχοσια τριάχονταὰ (εἶτ. [6 Γαραγάθ ΟΡ. οἷΐϊ.) -- κὐ ἴῃ αὐτὸ, ἀρβοῖβϑα π16πὶ- 

ΟΡ σαπαᾶ, ρει. 

σεη. ΙΧ, 8-1ι. ΧΙ, 9-Ις. [2] 

ΠΣ ΣΕ: 
ΟΟΙΣ ἊΣ 

ἘΞ ΓΙ 
. 



ἐν. Ἐκ: 
Ὁ Ν γν 

ΠΒΟΪ 4 

Ὁ ἈΒΡῪΝ 

ιὸ ἄδην, πόοὶ ρεβὲερ  πῶε ἄδλβτδο τε προλλπε ἄοιχπο 
τ ἈΦ ΔΆεΚ. δον πόὶ φρεβὲερ Ἀπποᾶ ΕΤρε πο τῴ δλεκ 

ΠΗ Ὺ δὲ προλπε' ἄοίχπο ποπηρε ἈΠ οπζϑεερε ΔΟλΛΟΎΣ 

8. δῆώπνρ πόὶ φάλεκ θᾶ δ β τ δ ΤῈ προλῖπε ἄοχπο πρρᾶ- 
. κᾶν. δαώπρ, πόὶ ᾧδλεκ ἀπποᾶ ΕΤΡεΟ πο πρρᾶ τ ΔΎ ΠΗ Τ' 
Ὁ Ψῦτε προλλπε' ἄοχπο ποῆΘηρε Ἀπ οπεερε δολλοΎ: δοπδ, 

ΠΟΙ ορᾶυ δῪ πε ἄδβ σνοοΎοε προῦῖπε δ ιχπο ΠΟΕΡΟΎΣ. 
ι. δοηώνρ, πόϊ ορᾶυ ΔῪ Ἀπ ποᾶ ΕἸΤΡΕΟΧΠΟ ΠΟΕΡΟΥΧΣ ΠΩΗΤ 
Ὁ οἄζϑοα!ε προλλ' πε δ πο πο ηρε ἈΠ οπεερε δοϑλοΎ: δα, 
8. ὡπϑ πόὶ σερουὸς πε αᾶδ αὶ προλῖπε ἄοχπο πάρ. δον, 

πισι ΘΕΡΟΥΧ Ἀπ πο ΕΤΡΕΟΙΧΠπΟ πᾶ χορ ΠΗ Τὶ προλλπε' ἄς χπο 
4 πΡπΘΌΗΡΕ ἈΝ φέπεερε ΔρλΟΎ. δοώΐδ πόὶ πάρ πβε 
5 Ψὴτε προῖπε ἄοχπο πϑθᾶρᾶ. διώπο πόὶ πᾶχρ ᾿πποᾶ 

ΕΤΡε πο πϑᾶρᾶ πε ΧΟΥΤ Ψτε προλῖπε' Δ χπὸ πο ΘΗΡΕ 
2. ἈΝ οπώεερε ΔβλοΟΎ. δον πόὶ θᾶρᾶ πῷβε προλῖπε οι χπο 
- πᾶβρᾶδλα ἊΝ ἄρ ἈΝ ἄρρᾶπ. πᾶϊὶ Ἅε ΝῈ ὄπέχπο πθᾶρδ᾽ 

θᾶρᾶ λε ἄίχπο ηπδβθ 'ἵρδια Ἀπ ἄχωρ ἊΝ ἄρρᾶπ'᾽ ἄρᾶπ ἍΔΕ 

8. δχπὸ πλωτ. ἃ ἄρρδᾶνπ ἈΛΟῪ ἈΠΆΛΤΟ.ΕΒΟλ πϑᾶἂρᾶ πεοείωτ᾽ 
δρᾶϊ δὰ πκᾶρ, ΠὙΥΔΎΧΠΟΟ ορδΐ ΠΡΗΤΟ δὴ τεχωρᾷ ππε- 

9 ΧΔΛΆΔΙιοο. ἃ ἄβρᾶϑε ἈΝ ἄχωρ χὶ πδΎῪ προηρϑίολλε' πρᾶν 

ππτεορίαλε πάβρδᾶλλ πὲ οἄρδ' ἄυω πρᾶν πτεορίλλε πᾶσζῶωρ 
πε λλελοδ'᾽ τώϑῶεερε πᾶρρδν ετε πᾶὶ πε πεΐωτ' "λλελυζᾶ ΔΎ 

80 πεΐω τ πἴεουᾶ. [οδ]ρᾶ Ἅε πευδόρηϊ π) ἕαδλπεοχπε «θἩΐρεὶ. 
δι. ἃ ϑθδᾶρὰᾶ χίὶ [πδ]βρᾶνι, περί ηρε κ᾿ [οσἀ])ρὰ [τε ε ΔΕ ΕἾ 
τορῖλε πᾶ θίρδλε πε] ςθηρε. [ΔΎ] ΔΤ ἰπώη]ρε πίδρρδᾶν)" 
ἔπώθηρε ᾿᾿πεεζϑηρε. Δ ΝΠ ΤΟΎ εβολον τεχῶρὰ πηπεχδδλλδι- 
οα εβωκ εφρᾶϊ επκᾶρ, πνεχδνδηδιοο δαπώρ, δ [ἃ )ρᾶ 

(1 ΦδΆεκ ἰἴὰ ΒΕΠΊΡΟΙ ΟΠῚ ΠΠΘΠΠΡΗ. ΑἸοχ. Ναῖ. εἵ ψυϊδυδβάδηι 4115, σγσάθς, φάλεγ, 
-- δ ἀκάλλβτδοτε, τ. - ρΓ. τριάκοντα καὶ εκάτον; αῖ. ἐχᾶτον τριαχοντα- 

τεσσαρὰ -- οΦρδκδιν (516), ἱπῖτα ορδυδν -- (3 πώητ Ψῦτε -- ρζϑθς., τηβιηρῇ. 1150. 
-- “᾿ μείοταθ οαα ἴῃ ετρεοίαπο, πηθηιρίαπα αἰρϑοῖββα,, οχοίάογαηΐ --- ὅ“᾽ πβε Ψῦτε 

Ξ- ΑΙοχ. εἵ χφυϊυιάδιη 4115 τοβϑίδιι5 (οἴγ. θ6 Γαραγάθ ΟΡ. οἶϊ.), πη. πόξ, σῖ. εχάτον 

εβδομηχοντα εννεὰα -- θϑδρᾶ ἰΐα βθπΊροῦ -- ΑἸΪοθχ., τ. -- ρῖ. Θαρραὰ --- ὅὅ πῶε ποτ 

Ψῦτε -- ΑἸοχ. εἵ 4111, πιθπρῃ. πρκ, ρῖ. εχάτον εἰχοσίπεντε -- ὃ δοζώρ τρία, 

ΠῚ. τὸ σΤ. νάχωρ --- “ δρᾶν λε ἴζὰα οοά. --- ὅδ ἃ νοςβ οδ δι, ἰαςογα τηθηθγᾶπα, 56- 

αυπηῖαγ ἀπάδοϊη) ροβίγοιηϊ ψοῦββ σο] τηπᾶθ ἰαςιπ15 τοΐοστ ἢ 46 Ξαρρίθπάα ρυϊανΐ, 

αηοῖβ ἰῃο] δὶ ---τ δ᾽ πδθρδολ περῶηρε ἈΠ δρᾶ, Π1. εἴ οι. ογάΐηβ ἴπψεῖβο, ρυὶ5 

Ιοῖἢ, ροβῖβα ϑαγατὰ ροπιηΐῖ -- ππεζδηδηδίοο, τ. οἵ σύ. Χανααν -- αϑοῖββο ςοσίο, 

Θχοϊάϊτ δ ἴῃ τ ᾶρδη. ἈΓΡΤΡῸ 

«Ὁ6ρη. ΧΙ, 1τ6-31. 

Ἵ 

ἱ 
Ἵ 

ἐὰν ὲὰ λὲ ων. "ἢ 
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8. ΔΟΟΎΩΪΟ) ὁ. πᾶ εὐ ΔΎ. ΔΎΓΘΩπε ΝΟ πε ΟὟ] 'ΤΗΡΟΥῪ 
πθϑᾶρᾶ ορᾶϊ δὴ ρα. νη] ΗὙ τ προλλπε ΔοσΛΟΥ πόσὶ θᾶρα 

χη ΟΝ χᾶρᾶν: πεέεχε πχοεῖο πδ βρᾶ ) "ν" χὲ Δ ίΟΥ Εβ ΟΦ λα] 

πεκίκᾶρ, ΔΎ εβοί λον ΤεκοΥυσ τενειὰ δΎω εβοΐλρλλ ΠΗῚ 
ΜΝ ΘΟΊΊἨἊἬ᾽ ςἝὌ:πιυς πἬἼρἝυ τ ἀν τὸ τχινκ 

οσσστο ε 
8. [ΔΎΩ ὙδΔΟΛΛΟῪ ΕἘΝΕΤ Ν ΔΟΛΛΟΎ γλλλοκ᾽ ΔΎΩ] ὅτ δορ ΟὟΕΡ πΕΤ-΄ 
ἡδΟΔΟΟῪ Ἀλλλοκ᾿ ΔΎΩ ΠΟΕΧΊΟΛΛΟΥ ορᾶϊ ΠΡΗΤΚ πόὶ ΝΕΦΎΔΣΔΗ 

4 ΤΗΡΟΎῪ πκᾶρ. ἃ ἄβρᾶλι Ἅε εἴ εβοὰλ κἂτὰᾶ θὲ π᾿ Ἰτὰᾶ ΠΧΟΕΙΟ 

ωᾶχε πλλλλδο ΔΎω δβὼκ πλλλλδο πόὶ ΔΤ ἄβρδλι Ἅε πΝΕΩ 
5 [9 ́πῶὥβε ΤῊ πίρίολαπε δ τερεαεῖ εβολον χᾶρᾶν. ἃ ἄβρᾶϑλα 
χὶ ποᾶρὰ τεοορῖλλε ΔΎ ΔΤ πῶίηρε “πε]ε σον 41πῚ πεὺ- 
ΠΝ ΣΡΧΟΙΝ ΤΑ ᾿ΤΉΡΟΥ]... ἵ-... .εἐπ.-.... ΑΚ ΕΝ; πο τν 

προ π᾿ :-,. ΠΑΡ ΕΣ  τϑοα ἐξ ο ἐγ έφος [πε πᾶ π διοο] ὅ λε 
1 λαπευοεῖ ΕἸ Ἀλλ ΔῪ ΝΕΎΥΟΎΗΡ οἴχλι πκίᾶϑ) πε. ἃ ΠπΠΧΟεΙΟ ἍΕ 
οὐωπ, εβοᾺ γᾶβρᾶμι πεχδο πᾶς χὲ τηδτ κἀπεΐϊκδρ, κπεκ- 
οπρλιδ᾽ ἃ ἀβρᾶλα ΚΟ ορλὰ πρλὰ ΕΥ̓ ΔΎῪ ΠΟΥΘΎΟΪΔΟΤΗΡΙΟΝ 

8. ἈΠ ΧΟΕΪΟ πε τ Δ ΙΟΥΝ , πᾶ εβοὰ. δ ΤΟΥΝ λε εβολρλὰ 

παλλὰ ετλλιδΔΎῪ εἐρρᾶΐ Ἐπ ΤΟΟΥ κά τὰ αλλά πᾶ πβδίθηλ᾽. δο- 
οὐδε ρα πλᾶ ΕΥ̓ ΔΎ Ν᾿ ΤΕΟΟΚΎΝΗ οὲν βδῖθηλ κἂᾶτὰ 
θᾶλδοοδ᾽ δΎω. ἄκτὰὶ κᾶτὰ "»“’|αάδπωδ'᾽ [κατ οια πίλλδ] 
ΕἸΑΔῪ ΝΙΟΥΘῪ οἴδοΤΉρΙ ΟΝ κι πχοεῖς πν[οὙ τε ΔΎ δαε- 
πὶκί δ εἴ πρᾶν εἰπχοεϊο πνίου τε πε’ ν το ον, πδα] 

9 εβο δΔΟτΤώΟΥΝ λε πόὶ βράδι δύλλοοςθε οὴ ΤΕΡΗΛΑΟΟ:- 
τ δΔΎρεβωων Ἅλε πε εχ πκᾶρ᾽ ἃ ἄβρᾶδλα βὼκ ΕἘπεέοηῖτ 

ἐκηλλε εοὐώρ, δῷ περλὰᾶ εὐλλαδ Ύ χὲ ἃ πρεβώων διδοῖ ε- 
" ορᾶϊΐ εχλὶ πκᾶρ. ᾿ ἀοθωπε λε πτερε ἄβρᾶλα ϑων ἘἐροΎΝ 

εβωὼκ εφορδϊ εκηῆλλε πεχὲ ἀβρᾶλι ποᾶρὰ τεῦιοθίλλε χὲ τζεῖλλε 

ἦς ῥτίπιιπι ὃς σσδιρδε οὰπα ΑἸοχ. 8|1}|54116 ταϑτΡ 18 σγαοςῖβ εἴ πΊ.) ρΓ. εν γὴ Χαρραν, 

5ϊ." Ξε: γ: Χαραν. --- ΧΙ], ὁ ροβί πικοεῖος, ἱπίθυιου! σο! πγηᾶ8 ΟΓὰ ᾿ἀΡ5ς1588, δϑί ἰδσαπα 

Βοχάθοϊ πη ὙΘΙΒΊΠΙΠΠ, ΠΙΟΓΕΠῚ ρας βϑίηχαθ [ἰτῖογαθ 1π|014165 Τα Π[ ΠΔ ΒΡ ΘΓΒ.ΠΙ. ---- ἢ Ππ|6- 

Τὰ Ἃ 1η λε οἵ ροβίγεπηα δὶ ἰπ κᾶττᾶ ΡῬϑγιθγαπῖ. -- ὃ ροβῖ Ἅτ θαυ! τ δαάθη ἰασιηᾶ 

Ραρίπαθ ρτδθοθάβηϊ5. --- ὃ Ἂς, τῇ. -- συ. χαὶι -- ἰοσα ἃ ἴῃ αἰΐθτο βαΙθηΗἋ, δἵ 50 1140ὰ δὰ 

ἴῃ δ Ἄδοοδ οχοϊάθγαπί πᾶ ΠῚ πηριηγαπε -- ἀκτδῖ, Πἢ. οἵ Ναῖ. ἄττε, ΡῥΊ. αγγᾶι 

- φυαδάίαπι γόςθβ ροϑβίγοπιοσγιι μη Οοΐο ὙΘΓΘ 1 ΠΔ ΠαΪα5 ΠΟΙ απηπᾶθ ἰαςαηᾶ ἀρδογρίδα βαηΐ 

- Ἄλπχοεις πον τε Ὁ15., [ἢ. -- ΚΓ. ἰαπία τ Ἄκπόοιο -- περ τ Οὐ δ] ΕΒΟἋ ΟΌΠῚ 

ἀποθι5 ἴοϑίῖ. ρυαθοῖβ (06 Γαραγάθ ΟΡ. ςοἰϊ.), πι. εἴ δῖ. οπῇ. --- ὃ; δα του ἍΔΕ ΡΓῸ 

ΘΓ. χαι ἀπῆρεν; τῇ. οὐορ δοονγώτεβ -- δαλλοοςθε, τ. δα εδο δαονορ,, ρΓ. πορευ- 
Νν “- .“- 

θεις ἐεστρατοπεῦευσεν -- “Ἢ πτεοορίακε σα Πὰ τῇ. ΑἸθχ. Ὗαῖ. Αἰ Π5486., σι. οὔ. αὐτου. 

6εη. ΧΙ, 32 -- ΧΙ], ττ-αὶ. 

ἘΘΟΪ 9. 

ἣ Ρ- ὀλυτος 

ΘΟΙΣῸΝ 
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3. ἄποκ χὲ ΤΕ ΟὙΌΦΙΔΛΕ ἐνεοε ορᾶσ ονἄζυωπε Ἅε ΕὙΟΔ ΠΗ ΔΎ 
ερο ΠΟῖῚ ΠΡΆΧΠΚΗΛΛΕ οεηἄχοοο χὲ τεοορίλλε ΤῈ τᾶϊ ποελλου- 

153 ΟὙὟΤ Ξ, οὶ ΠΝΉΎΟ λε ποετᾶπρο. ἄχίο 6ὲ χε ἄπ τεοοωπε' 
αι ΧΕ ἐρεὲ ᾿ ΠΕΤ ΠΑ ΠΟΎΟ πε λλλλοὶ ΕΤΤΒΗΗ ΤΕ. ἄοσθωπε δε π- 

Τερε ἄβρᾶλα βὼκ εφρᾶϊ εκηλλε ἃ ΠΡΆΧΠΚΗΛΛΕ ΠΔῪΎ ΕἸΤΈΟΟΡ ἴλκε 
ι5 ΧῈ ἐπεέοῶο εὐλὰ τε ΕΔΎΝΔΎΥ ἐροο πόΙ πᾶρχωων τῴδρδω" ἄν- 

«ΟΟὙΩΟΟΎ εχίωο] φᾶ ται φᾶρδω ΔΎΧΙ ὅψκλλοο ΕΡΟΎΝ ἐπῊϊ ν.- 
6 φᾶρᾶω. δΔΎω ΔΎΡ ΠΠΕῚ ΠΑ ΝΟΥ ͵ἊἋΠΠΕ ἄβρδᾶλλ ΕἸ ΒΗΗ ΤΟ δυ- 

πε πᾶς] πόι ο᾽ΠΕΟΟΟῪ ἈΠ ονλλᾶοε ΔΎΩ ο πεΐω" Ἀπ οπο κα- 
ΘΑ ΠΡΟΟΪΥΤ ἈΠΝἔΠ οπρλλι δ) πορίλλε ἈΠ οπλίδοπο ρκ. 

ΠῚ ἢ [ΔΑΝ ὁ Η]σΛΚΟΓΥΆ]. ς΄. ΔΕ. .,.. ὦ ΡΝ ΕΞ 
ι8. ἈΔῈ πεοηΐ ετβθε οὰἄρὰᾷ τεέοριλλε πᾶβρδνα. ἃ ᾧδρᾶω ΔΟΥΤῈ 

εᾶ βρᾶλα πεχᾶςὶ πᾶο] χε ΟὟ πε πᾶι πτἄκδᾶδο πᾶὶ ἈἌπεκ τ ἄλλοί 
ιν ΧῈ Τεκορῖλλε τε. ΕἼ Βε ΟὟ ἄκχοοο χε τἄοωπε τε ἄγω δἰχὶ 

Ἄλλος πἂὶϊ πορίλλε. "ΤΕΝΟῪ δὲ εἰὸ ΦΗΗ ΤΕ τεκορ ἴλλε ἈΧΠΈΚΆΧΤΤΟ 
9 Εεβολ᾽ χῖτο πσβωκ. ἃ ᾧδρδω λε ρων ΕἸΤΟΟ ΤΟΥ πρεγρωλλε" 

ΕΤΡΕΥΘπο πᾶ βρδᾶλι ἈΝ Τεοορ ἴλλε᾽ ἈΝ πετε ΠΉ ΔΩ 'ΤΉΡΟ ἀΎ 
χαθα ΚἍ[Ὸ ΔΩ] πλλλλδα). [ἃ δβρδᾶμ) λε εἰ [εβολϑ ν᾽ κηΐ3λε 

Π͵ΤΟΟΙ [Απὸ τ ε]ηορ ἴίλλε 3.5] ΠΕ ΤΠ τᾶς] ΤΉ ΡΟῪ [κ1π Δ) τ [παι- 
9. δὶ ερ᾽ρᾶι ον τε ΐρηλλοο. ἄβρδλι Ἅε πεύρλλλλδο εὐλλᾶ ΤῈ 
8 ΠῈ ΟΡ ΠΡΉΎΡ ΒΝΟΟΎΕ ἊΝ ΠΡΔῪ ἈΝ ΠΗΟΎΒ. ΔΎΩ δΔαβώκ επλιᾶ. 
πτδοει ΕβΟᾺ ΠΦΗΤΟ ετέρηλλοο ὠδρρδὶ ἐπλὰ πβδίθηλ᾽ 

ωᾶ δρδᾶϊ ἐπιλὰ ΝΎ ΔΟΠΎΟΟΕ Ν᾿ ΤΕΟΟΚΎΝΗ ΠΡΗΤΟΙ πορπ' π- 
4 ΤΆΛΗΤΕ ΝΒ δίθηλ'᾽ ΔΎ ΝΉΉΆΛΗΤΕ πᾶτυ δῖ εορδὶ εχ πλλὰ 
ΔΑΠεΘΎοΟΙΔΟΤΉΡΙΟΝ ΠΕ Τ ΔΟ τ ἄλλο ΑΔῪΎ πορπ' ἃ ἀβρᾶλι 

5 Επικᾶλει Ἀπλλὰ ΕἸ ΔῪ ἈΠΡΑΝ ἈΠΝΟΎΤΕ: ΔωΤ Ἅε 

πεΤΆλοοςΘε ἈΝ ἄβρᾶλι ΝΕΎΘΘΟΟΠ πᾶς] ΝΟῚ ΦΕΝΕΟΟΟΥ ἈΠΝῚ' ρεν- 

8. ρρά, οὔτ. ροβίγεπηα νεῦρα χαι ζησεταιν ἡ ψυχὴ μου ἐνεχεν σου; συ σΓ. ζοη- 

βοῃδΐ π1.,) Ναῖ. οὔ. ἐνεχεν σοὺ --- ᾿ὅ ἴῃ ἔπ ψβϑῦϑιι8, ἰᾶσεγο σοσῖο, ρ}στῖτ ὡς ἴπ εὐ[ο] 
-- υρὉ- . “ : - ,ὔ ιἾ 

-- 15 ροβῖ ρπρδερδὰ, ᾿η θυ οσἹ ἀηρα]ο σοἰαπΊπαθ αὐϑοῖβδϑδο, παροίαγ ἰασσπα ΠΟΥΘΠῚ 
ΨΘΙΒΌΠ, 4186 ΤοϑΠςΤΠΘΓς Ροῖαΐ, ἀπ οῖ5 ἱπο] 5] ---- ὃ οι. Ἅε ροβὲ ᾧδρδώ -- πέδοι 

ἴδιο! ΞΞ ΠΏ.) ΡΓ1. οὔ. αὐτῷ --- 9. πέπον δέ, π|. -- σῖᾶθο. χαϊ νὺν --- ὅ γώ τ χῶτ 

πακαλδο! ΟΠ ΠΙΘΠΡΗ. ΑἸοχ. Ὑαῖ, αἰ ἴβαθ, ῥΓ. Οὔ. -- Δβοῖβϑα τηθηηγαπᾶ,, σας ἴπ 

ΡΓδθοβάθητ ραρίπα, ρίασα ψόσαρα]α δχοϊάογιπῖ, αὰα6 οχ σομίθοίαγα τοϑεῖται ὉηςΙ5 ἴη- 

οἴαβα --- ΧΠΠ. ἡ γὼ δβὼκ επαλᾶ..... Ετερηλλοο -- Πἢ.») 5Γ. χαν ἐπορευθὴ θεν λθεν 

εἰς τὴν ἐρῆμον -- υδρρδὶ επλλδ ΠΒΔΙΘΗᾺ, πῇ. -- δῖ. ἕως βαιθηλ -- Ττδ απ ΎΟΦῈ 

ΤΤΕΟΟΚΎΠΗ, ΠῚ. ΕΔ ΡΕ ΤΕΓ[ΟΚΎΜΗ ΧΗ, ΕΓ. οὐ Ἣν ἢ σχηνη αὐτου --- ἔ εχα παλᾶ 50 Γ1- 

Ρῥϑοζαΐ εαὰς πᾶλλ, ἀοίηάς διηθηάαν! ρ88 ΡΓ. ΠΊΔη. -- ἈΠΟῪ ΤΕ, ΠῚ, - ΚΓ. τοῦ χυριου. "ἢ 

6εη. ΧΙ], 12 - ΧΙ], τ--ς- 

Ὁ ΝΕ 
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5 ΕΦΟΟΥ ἄγω εν ΒΝ ΟΟΎΕ ἡ ἐπδϑ ΟὟὙ πτδΕ. πκὰρ, Ἅλε 
περωπ ΔΟΟΥ ἀν πὲ ΕἸΤΡΕΥΟΎΩΡ, ΦΙΟΎΟΟΠ᾽ χὲ ΝπΕΎ Ὑπᾶρ- 

τ χων τὰ πΕΎΟΘΘ ΔΎ φποΎεωυῦ λλόολα εοΟὙρ, οἱουοοπ. δύυ- 

με Δε πε ΤΆΛΗΤΕ πποοο πᾶβρδλα ΔΎΩ ΠΎΉΛΛΗΤΕ 

πποοοῦ ΠΝ ΤΒΝΟΟΥΕ πλτ᾽ πε πδηδῖίοο Ἅε ἈΝ πεφερεο- 

8 οἄϊοσ ἈΞ ΠΕΎΟΕΙ ΕἸΑΛΑΔΎ ΝΕΎΥΟΎΗΡ, οἴχλι πκᾶρ πε. πέχε 
ἄβρᾶλκε Ἅε ΠΟΥ χὲ ἈΜΠρΡΤτρευλλῖε πε ΝΎ ΔΑΛΗ ΤΕ ΜῈ 

ΤΈΚΆΛΗ ΤΕ ΔΎΩ ΝΉΔΛΗΤΕ πῆδοθοοῦ ἈΝ ΤΆΛΗ ΤΕ ΠΝΕΚΟΘΟΟΟ᾽ ΧΕ 

9 ΔΝΟΝ δέγρωλλε ΝΌΟΝ. Ἢ πκᾶφ ΤΉΡΟΙ ἌΠΕΚΑΛΑΤΟ ΕΒΟΔ Δ Ν᾽ 
πῶωρχ “εβολ "νοΐ. Η ΠΠΤΟΚ ερ ΒΟΎΡ᾽ ἄποκ ΕΟὙΝ ἄλλ᾽ Ἡ ΠΉΤΟΚ ἢ 

τὸ ΕΟὐὙ ἄλλ᾽ ἄΝΟΚ ΕΟ ΒΟΥΡ. ἃ ΔΩΤ Ἅλε οἱ πνέει βδὰ εἐορᾶι δὸ- 

᾿ς ΝΔῪ ΕὙἸΠερίχΟρΡΟΟ ΤΉΡΟ ἈΛΠΙΟΡΆΔΝΗΟ᾽ ΧῈ ΝΕΟΤΟΗΎ ΤΉΡΟ πε 

᾿ς εππᾶπε ΠΙΟΥΤΕ ρωρ οολολλὰᾶ ἈΝ τολλορρὰ πθε "ππᾶ- 
ς ρδλίῖοοο ἈΠΝΟΎΤΕ ἀΎω θὲ πκᾶὰρ πκηλλεῚ δ Ν ΤΈΚΕΙ εορᾶι 
ἢ εὐοογορρᾶ. ἃ ΔΩΤ οὧὐτπ πᾶδα π Τπερί ρος ΤΉΡΟ πίορλᾶδᾶ- 

πΗσ᾿ ἃ Λωτ Ἅε ΤωΟΥΝ εβολρλι πλλὰ ΕΥΆΑΔΎ ον παλδὴ- 
ον δ᾽ ΔΎΠΩωρΡΧ ΕβΟᾺΔ ποΥὰ ποτὰ εβοᾺ Ἀπεοοον : ἃ ἄβρᾶϑεα 

ς οΥῶρ δα" πκὰᾶρ πχᾶνδᾶνπ ΔωῪ Ἅλε δΔοοΎωρ, ΟΝ ὙΠπΟΔΙΟ 
ι3. απ Αχπερί ροο᾽ 'δοωπε ορᾶϊ ον οολοᾷ. πρώϑε Ἅλε π- 

οσολολλᾶ ΝΕ ΟΥΠΟΝΗΡΟΟ πε ΔΎΩ ΠρΡΕΟΡΝΟΒΕε ελλὰ ΤῈ ἈΛΠΆΛΤΟ 
Ἁ ΕΒΟᾺ πχοεῖο. πεχὲ ΠΟΤΕ Ἅε πᾶ βρᾶϑε Ἀπ ποὰ ΕΤΡΕ ΔΤ 

πωρχ ΕβΟἋ λ43206] χὲ οἷδττκ ερρδϊ χὶν πλλὰ ΕἸΚ ΠΦΉΤΟ τε- 

15 ΠΟῪ ΕΠΆΚΟΙΤ ἘΝ ΠΕΡΛΛΝ Τ ἈΝ πε θῖτ ἈΝ ϑδλδοοᾶ. χε πκᾶὰρ 
ΤΉΡΕΟ ΕἸΚΗ ΔῪ ΕρΌ 6" ἐηδτᾶδοε πὰκ ἈΝ πεκοπραλὰ πὰ ἐπερ.. 

ὃ ΔΎΩ {πὰρ πεκοπρελὰ πϑὲ ἄπ ἀπκᾶρ᾽ εὐχε ΟἷὟ]Ν ὐδολι 
Ἐπ πΟΥὰ εὡπ ἄπ Ἡπκᾶρφ᾽ εἰε σενᾶδωπ πεκοπρθδᾶ. ΤΥ ΣΝ 

Ὁ οι ΨΦΑΟΥ, Ρ., 

ἡ οι 

ἘΥΥΡΌΗΝ 

5 πΤΒποΟΥε ΟΠ ΑΙοχ. Ναῖ. 4|1|54616 χτηνη; Π}. Ξ- σι. σχηναι -- ΕὐδιΌΟοΟΥ πτδαὶ 

ἄξοβῖ ἴῃ ΘΓ. εἴ π|. -- ὃ ΔἰἸτογα μη 45 ἴῃ ἈΚΑΛΟΟῪ ὍΠῸ ἀπο ΘΧΡΙΙΠΉΪῸΓ -- ΔΎ ἀποὺ- 

εὐὐδαιδύλε εοὐὼρ οἵοσοοπ -- ΑἸθχ., Π1. οὐορ πδυςχελικοιν ΔΗ πὲ ἐπι φιουαλδι 

ὅταες. εἴ γαῖ. χαι οὐχ ἐχωρει αὐτοὺς ἡ γὴ χατοικειν ἀμ, --- Ἶ δηῖθ πδβρδϑὶ ΟΠΊ. 

τ ΤΆ ποῦνε -- 5 Ἢ ππκδρ «τηρῖ], ΠῚ. -- στᾶδς. οὐχ ἰδοῦ πᾶσα Ἢ γη;) Αἴοεχ. χαι 

ἰδου..... τ᾿ 10. περίξκοροο, πρθὰ ΟΠ ΚΓ. περίςζωροος -- δητεκει -- Π1., 5Γ. ἕως 
ελθειν -- οοτορρᾶ, πη ΠΊρΡῃ. -- σι. ζογορα --- 1 ΙΙς16γὰθ πὶ ττδι ἴπ οοτπτ ἴδιο ἴῃ ΓΑΒΊΓα 

- ΤΟΥΣ Ρὕ͵ΓῸ Π|. ΟὙῶτεβ -- σΓ. ἀπ ὯΡ ε -- εβολρῶα πεῖὰ εταβθεδν ἄδαβί ἴῃ σζϑας. οἵ 

᾿ς πῇ.: ᾿ΐογὰ ε ἴῃ εταβλαδῪ οχοί αἱ --- ᾿“ Ἰῃ ππτααπερίοζ ρος ΡΓ5 πὶ ΔΡαπάαζ -- Δί πε 
18 ῬΙῸ ρσῖᾶθς. χαι ἐσχήηνωσεν; Εἴ Π|. ΟὟΟΡ, ΔΟΟΎΥΟΡ ΠΟΥΨΟΚΎΠΗ --- τ" Ἑπχοεῖο, ἀκὴν ἐς 

᾿Οὐτη στ. ἀφ πον ΄ --- ἢ πποῦτε -- ΡΓ.») ΠῚ. πδόϊο -- αἵδτκ εορδὶ ῥῖτὸ σύ. ἀνάβλεψον 
᾿" 

ποῖς οφθαλμοῖς σοὺ χαὶϊ ιδε, οὕ σςοηδοπαΐῖ πὶ. ἀρ54ι6 χα! --- ἰδ ἃ ἴῃ πεκοπραλᾶ οὃχ- 

οἷα -- οὐ, ἴῃ 410 Ὑ ΘΧΟΙαϊ, ἀθοβῖ ἴῃ ρσᾶθο. εἴ ἴῃ πῃθρῃ. ' 

σε. ΧΠ]Ὶ, 6-1γ. 

μι ἀν πον 

ζΟΙ 

61 2 

Ὁ ΕΣ 
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(0].2. ΠΥΑΛΟΥΟΥ κπκᾶρ, ετεο ἵ ἈΝ ἡ πεηογωσ χε ὑπᾶτδδο 
ι5. πᾶκ ἈΝ πεκοπραλὰ πᾶ ἐπερ. ἃ ἄβρδᾶμμιἜ πώωπε ΕβοΟᾺ δαεῖ 

δαογῶρ, φὰ πην λά βρη πᾶϊ ἐπεύοοπ οὴ χεβρωπ' ἀς- 
Χιγ.1 ΚΟῪΤ ἈΝΜπλλᾶ ΕἸ ΑλλΑΔΎ ΠΟΎΘΎοΟΪΔΟ ΤΉρΡίοΝ ἈΔπχοεῖο. ἄο- 

πε ἌΕ ΟΝ ΤΆΛΝ ΤΡΡΟ πᾶλλά ρῷ Δ πρρὸ πῆτε οεπᾶδρ ἄρίωςσ, 
πΠρΡΡο ππΕ οελίλᾶοᾶρ ΧΧΟΛΟΔΟΥΌΛΛΟΡ ΠΡΡῸ πελᾶλλ' ἈἍἪ θἄρ- 

τἂδλ ΠΡΡῸ ππρεθνοο ΔΎΕΪΡΕ ΜΟΥΠΟΔΎΛΛΟΟ ἈΠ Βδλδκ πρρο 

ποολολλᾶ᾽ ΜΠ Βᾶροᾶ πρρὸ πεολλορρᾶ᾽ ΜΝ σεπᾶδρ πρροὸ ἣἤ- 

ΔδΆδλλδ' ΔΎΩ ΟΕλλΛΟβορ πρρὸ ποεβοεῖλα . ΟΕ 
απ [ἃ πρρο Ἅε ποολο “λιᾶ εἴ εβοἋᾺ ΕΤωλΛ εἄβρᾶνα ἀπποᾶ 

ΕἼΤΡΕΟΚΎΤΟΣ εβολρλλ πόοχό χ ΠπΧΟΛΟΔΟΥΌΛΛΟΡ ἈΗ ΠΡΡΩΟΎ 
ι8. Ετπλλλαδο ορᾶϊ ορλλ πὶδ ΠΟΔΎΗ: τἄϊ τε τοώζθε Ἄπρρο. ἃ 

λλελικϊοελεκ Ἅε πρρὸ ποδίληλι εἶνε εβολ πρϑποεῖκ ἈΠ ουὐ- 

9 ἩΡΠ. πΈΟΟ ἍΕ ΝΟΎΗΗΒ ἈΠΝΟΥΤΕ ΕἸΧΟΟΕ. δοολΛΟΥῪ εἄϑρδλι 
εὐἰχὼ λθλοο χε ᾿ολδλλδ ΔΤ ΜΟῚ ἄβρδλλ ΠΝΗΟΥΤΕ ΕἸ ΧΟΟΘΕ, 

ἢ πᾶΐὶ ΠΎΔΟΟΝΤ πὲ ΚΝ πκᾶρ. δΔΎω οολδλλδ δ Ὁ ΠΟΙ ΠΗΟΎΤΕ 
ετχοοε πᾶΐ πτ δορί πνεκχίχεενυ ρᾶ πεκόσῖχ᾽ ἄνω δεῖ πᾶς 

ἢ ςο]. 2. οἱ π᾿ ΠΡΆΧΗ Τὶ ΕΒΟΔΘΝ ενκὰ πῖλα. ἢ πέχε πρρὸ ποολοᾶ πάρδαλις 

9. χε »ἂὰ παᾶὶ ππρώϑλε περ τωρ Ἅε ΧΙΤΟΎ πᾶκ. πεχεὲε ἄβρδλι 
Ἅε Ἄλπρρο ποολολλᾶ χὲ ΤΝΔΟΟΟΥΤΝ πτδσιχ ἐρρδΐ ἘΠΝΟΥΤῈΕ 

[2 

5. ἙᾳΔΒΡΗ, πὶ. -- στᾶθς. μαμθρη -- ξεβρώπ -- ΑἸεχ. Ναῖ, αϊΐαπθ, σγαθς. Χεβρὼμ 
-- κεττκοεῖο -- σσ.; ἢ. πόσιος ὑπο --- ΧΙΝ, Ἢ πτε οεπδδᾶρ, οοά. πηθπάοβα ποετε- 

τἴδδιρ, Π|. -- γαῖ. σενααρ, δ΄. ΑἸΙδοχ. «απ σενναὰαρ -- οΕἌδΔοδΔρΡ - Αἰθχ., πηθαρῆῃ. 
Ξ ρτ. ελλασαρ;, Υ. εἐλασὰρ -- ΘΔΡΥνΔᾺ -Ξ ρΓ. Ναῖ. εἴ τ.) ἌΪεχ. θαλγα --- " Βαλακ, 
ααθη ἱπῖγα ΟΠ.» ΡΙῸ βδιλλδ -- ἰπΠ46 ἃ ν. 17 δάἀποϊαηίαγ γαγίας ἰθοϊοπμθθ δχ ἢ. 09) 

Ρᾶρ. ῬέΣ. 564.; εἴ ἃ ν. 1ὃ εχ ἢ. 268 (εἶτ. Ζοερα ρᾶρ. 180 εἴ 621, πες Ποῃ Ρ. 207) 06] 

ΘΙΒΌΓΩΓ τοχῖα5 Π.ῸῚ ΟΠ ψαΥ ΓΙ ΡῈ15 6Χ ἢ. 99) --- ἴ᾿ Π.99 ετῶλλπ τ, ἃ Ζοαρα ΟΠ ΒΒΌΠῚ,. 

ἔἐδβρᾶρδαι ἴἴὰ βθῃΊροῦ, πποᾶ Τρεοκτος.... πδόχδέχκ ποχολολλονοαορ, πος 
νῶν, τ 

Εἰ 11 ἃ Ζ. ΟΠ., σῖᾶθο. Χοδολλογομορ; Π1. ΟΔΟΔοτΌΆΟρ, ἴῃ ΤςΟά. 1. ΡΟΒΙΓΘΠΣΙΠΙ ὁ ᾿ ΓῚ 
-»Ὡ-νΣ 

Βυαΐϊὰ5 ΠΟΠΊΪη5. αϑί ἴῃ σγαϑαγα -- αὐτὸ περρώον, ἃ Ζοαρ. ΟΠΠ. -- ΟΔΎΗ -- Π.. ΑΙοχ. εἴ Υ., 

σταος. σάθυ. -- Ἄπρρο -- ΠΠΒΠΠΡἢ.; ΡΤ. τῶν Βασιλεων; αῖ. Βασιλεως͵ μελχισεδεκ ; 

- ἰϑῃ, 99 “τεἈροῖο ἴῃ ἢἤπε πος, ἃ Ζοερ. οπ|. -- ῃ. 268 πρεποεικ -- υἴθγα 6 ςΟα- 

Ροβῖ πουηηβ δάήϊτ πε, ἃ Ζοερ. οἵ. --- ὃ π. )θδ δύω δαοαον - ργᾶθς, οἵ ΠΩ. 

-- ἢ. 99 χε εὔὐσαδαβδᾶτ πόὶ ἀβρᾶρδον οἴται πποῦτε -- Π. 20 πδὶ εὔτδοοττ 

-- υἴοτααθ οοά. τϑοῖα8 ἀπε αατ τπικὰρ --- 0 268. εὐτδο τ -- 99 ππεκκίχεενε -- ΔΎ 

Δα πδὸ -Ξῇ ΑἸδχ. εἴ ταν εας ΕΠ Υ-: χαὶ εδώχεν αὐτὼ ἀἤραμ. -- ἡ. ὅ9 ΠΟΙΤΡΕΑΛΗΤ, τὰ 

ἃ Ζοεσ. οὔ.; 268 ἩΘεΡΕΛΛΗ τ -- αἴογάπα σοά. τῖκδ πῖλα, Πασυβα 16. ἢ. 99.--- " Π.268 

πΡρὸ Ἅε ποολολδδ -- ρυ. οἵ π1. -- ἍἊΕ ἃπῖβ χυτοὺ Ρ6ΠΪ ἴῃ π. 268 -- - "5 ΠΡτασίαβ σοα 

οὐδ κα ὦ, ἈΦ Ὑ ΣΧ ὩΣ, δν, δολυ οι 

΄-. ΟΠΊΙβογαΐ ῬΥΪΠΊ ΠῚ ε ἴῃ πεχε, ροβῖθα γοϑ τ] ΒΌΡΟΙ ὙΘΓΒΌΠΙ -- ερ᾽ρδι ἘπποΥτε -- ΑἸΘΧ. 

γαῖ. οἵ τη.;) ΡΓ. πρὸς χυρῖον τον θεον. -- ἢ. 268 πδὶ επτδοοῖῦτ. 
"ν“' 

δ: ὠψυν τὰν ας ἐν Κῶ το νὴ ζνανΐος,.. --- 

σεη. ΧΙΠ, 18 --- ΧΙΝ, 1-2. 17:22. 

ὁ 



εὐ ΑΑ ΟΣ ὙΔῸΝ ὌΦΡΆ 

1ὃ 

2 ΕἸ ΧΟΟε᾽ πᾶὶ ΠΎΔΟΟΤ ΤὙπὲ ἈΝ πκᾶρ᾽ χε επὲ ὑπᾶχι ουὐ- 
λᾶδυνὴ: βολὴ ΝΕΤΕ ΠΟῪΚ πὲ χὶν ΟΥ̓ϑίωο ὐὰ ΟὙΛΛΟΎΟ ΠΝ ΤΟΟΎΕ 

94. ΧῈ ΠΝΕΚΧΟΟΟ ΧῈ ἄποκ πεν τ ἀρ ἀβρᾶϑα ἤρλᾶο. πλῊνΝ πεδ- 

ὙΔΎΟΥΟΔΛΑΟΥ ΠΟῚ πρερωυΐρε ἀγὼ Τῦγτο πῆρωλλε Ν  ΔΎεΪ πλὰ- 
καδὶ εὐχλ ἈΝ ΔΎΝΔΝ ἈΝ ἈΔΒρη" πδὶ σεν δ χη) ΜΠ ΤΕΎΪΤΟΙ. 

χυι «αἰπποᾶ πδι δχ]ε ἃ πο ᾶχε ΞἼπᾶχοεῖο [πε] «ἃ [ἃ ΒρδλΑ) 

ἘΝ οὙδορολλᾷ εἐὐἰχὼ ψ5λε00 χε ἌΠρΡρροτε ἀβρδϑλλ' ἄποκ τὸ 
3 πᾶκ πηγᾶζυτε πεκβεκε γἄζυωπε εεϊο. ελλᾶ τε. πεχδο Ἅε πόὶ 
ἄβρδλι χε πχοεῖσ εκη δ δ ΟὟ πᾶὶ ἄποκ ὙΝΔΑΛΟΥ εἴο πᾶτ- 

(ΘῊρε᾿ πώῶηρε λε "Ἄβᾶοεκ τ άλλεο οὺὴ ΝΗΪ ἐτὲ πᾶ! πε λ δλιᾶ- 
8 οΚοὺ ελίεζερ. πεχδᾶεὶ Ἅε πόι ἀβρᾶδλα χε εἐπεϊλη ἀπεκτ πᾶὶ 

4 ΝΟΎσΠπρκδ᾽ πάλλεο οὴ ΝῊΪ πετ νἀ κηρονολλεῖ καλοὶ. πτεὺ- 

ςς ΝΟΥ ἃ τέο ΜΠΝΟΥΤΕ τὐὧπε δροῦ χε [κππδὶ γδκληρο- 
πολλεῖ λλλλοκ [ΔΝ] δ΄ιλλᾶ [ΠΕῚ ΝΗ ΕΒῸᾺ [ΝΠ ΦΉ Τ Κ πετὶ Νὰ ΚΔ Ίη- 

5 ΡΟΝΟΪΑκεῖ κι λλοΚ. ἔδο τΤο Ἅε εβθοᾺ πεχδᾶο πᾶς χε δώ τ 
εορᾶι ΕἸ πε πῶ π ΠΠΟΙΪΟΎ ΝΥΝΔΎ χῈ ΟὙΠΟΌΛΑ 5.λλ0ῸΚ ΕΟΠΟΎ. 
πεχδᾶο] δ] χΧὲ τἂϊ τε θὲ Ετέερε πεκοπραλὰ πἄζϑωπε φ4λλ100. 

᾿6. δοαπίοτεγε πόὶΐὶ ἀβρδϑλ ΠΝ ΟῪ ΤΕ ΔΎΟΠΟ Εεροο] ΕὙΔΊΙΚΔΙΟΟΎΝΗ. 

ι΄ πέεχδοὶ Ἅε πᾶς) χὲ ἄνΐοκ πὲ ΠΝΟΥ͂ΤΕ πεν τ ΔΟ  Ν ΤΚ εβολρ λᾺ 

πκᾶρ, πνεχδ ΔΆ διοο ρώοστε εὖ νὰκ "πεΐκᾶ, εκ ληρογολλεῖ 
8. Ἄ5410.]. πεχδᾶὰ] Ἅε χε πχοεῖο πποΎ τε κὰ τὰ ΟὟ ἴηδειλλε χε 
9 τηδκληροπολλεῖ ὅ34406. πεχδο Ἅε πδα χε χὶ πδὶ πουβδρ.- 

0ε ΝΟΟΛΑΤ ρολλπε ἈΝ ΟὟ βᾶδλιπε ΠυΟΟΛΑῚ ΡΟΛΑΠΉ᾿ Δ41Ν ΟὙΟΐ- ᾿ 
ἢ ΔΕ ΝΩΛΑῚ ρολπε ΔΎΩ ΟὙΤΡΗΤΩῸΝ Ψ4.1ὴ ΟὙόροολλπε. δΔοχὶ 

55 ξηδχι ἐβολϑη πᾶτε πΟΥΚ πὲ ΤΗΡρΟῪ -- σΓ. οἵ Π1.--ροβί χε δἀποκ ἴῃ ἢ.268 οϑβῖ ἰὰ- 
Ο Οὔπᾶ ἄδοθη) νΘΙΒΙΠΙΠῚ, ΠΟΙ δάμη ἀ11Π} Ῥαῖισὰ 5 ΡοΙβαηΐ. --- ὅἿ 14. ἐσ οἋ εἴ λλδϑι- 

 ΒρΗ, 566 1η ρῥτϊπια Ἃ, ἴῃ δἰΐοσα γόος δχοϊάθγαηῖΐ [ἰς}τ6γὰθ ΒΡΗ͂ -- τδι σεῖδκι ΤΕΎΤΟ, Π1. τε 

Ὁ δῆς μεριδα π᾿ ΧΥΝ {ῃ. )Ἱδὃ πᾶι ὥδχελεὰᾶὰ πῶδχε ἀλπηπούτε..... δ. οὐδορδαιδ., ΠΏ. Ξξ 

5:. μετὰ ὁε....... ρΉμια. κυριου -- (188 ΠΠΠΟῚ5 ΠΟ] 15], ἀ5οῖβϑα ΠηΘΠΊ ταπα ἴῃ ἀησα]ο ἰηΐδ- 

ΤΟΊ, δχοϊάοτιηΐ εχ οοή. 1, εἴ εχ ἢ. 268 ᾿πυῖαανὶ -- ἢ παοεῖο, πι. πδηβ,, ρΓ. δεσποτα 
χυριε, Ναῖΐ. Ομ. χυριε -- η. ΖΟὃ δοκ ἍΔΕ ΟΠ 1. εἴ ΚΤ. -- ΓΗΔΑΛΟῪ ΡΓῸ σι. ἀπολυομαι 

οἴ 1. δεῖδος τ -- ΡΓΠ5 ὁ ἴῃ Ἄ διλλδοκοῦ ΒΈΡΘΙΓ ΨΕΙΒΌΠῚ ἃ ΡΓ. ΠΊΔη. ΠΟ΄. 1. --- " ἢ, 268 
 ΠοΟΥσπεραιδ᾽ πδιὶ ἍλΕε0 οἷ ἯΙ, ΠῚ. πδάβεο ϑθεῖ ἰ --- ἦ ΤΤΕΎΜΟΥ ἍἈΕ ΠΊ. -- σῖ, χαι εὐθὺς 

δ᾽ -π-τεολλη Ἀλππουτε οπὶ γαΐ.; στ. εἴ πι. φωνὴ χυριοῦυ -- Π. 268 ροβδί ὥδρος Δ44. εκ 

ςς ἅὅμ0ο - Καί. λεγων; δ5Γ. εἴ π. λεγουσὰ -- 4088 ἴῃ οςοἄ. ρεγθγπηΐ, αἰ βοῖβϑα ΠΊθ μα ΡΓαπ8;, 

ἢ ὉΠΟΙ5. ἴΠΟ] 1158 ΓΟϑί1 οχ ἢ. 268. --- ὅ πτωπ βουίρβοσγαῖ ππτῶπ, ροβῖθα ταϑισγὰ δπηθη αν 

Π ἴρ56 Πρτασῖμ8 -- πτεδυ ἀδοϑί ἴῃ ρΓ. οἵ π1. -- ἢ. 268 πεκοπεραλᾶ, --- ἴ εἴττῖττκ.... πτεοζω ρδ. 
ππευς Δ Ἃ δίοο -- [η. οἵ δτ.--εὖ' πᾶκ καπικδρ -- ὃ πχοεῖο ππούτε, βρῖ. Δεσποτα χυρίε, 

Τη. πάπῊβ πόσιο --- ὃ ἢ, 268 ἴοσ ποθλκτ ράβπη..... ΟὙΤρΥυτῶς -- τρυγῶν. 

Οεη. ΧΙΝ, 23 -- ΧΥ, τ-τὸο. 

ἐὲ Ρ-..Ἅ.: 

ΘΟΕ 

οὐ οἴου ΡΝ, 

Ρ- ΕΤΥΞ ξ 

ΟΪΞ ΤΣ 



Ὁ]. ἃ. 

ἈΉΛΤΟΝ 2; 

ιτ0 

λε πᾶ πηδὶ 'ἕΤΗΡΟΥ δαπω ΧΚΛΟΟΎ ΕἸΤΕΎΛΛΗ ΤΕ Δοκά ΔΎ 
" ἈἈΠΆΛΤΤΟ ΕΒΟΔ ΠΝΕΎΕΡΗΥ πρᾶλδ τε Ἅε ἈΠευποονυ. ἃ φη- 

ΘΑ λΑΟΤΕ ἍΕ Εἰ ΕΠΕΟΗΤ ΕβΟΔΟΝ Ὑπὲ εχῖπ πουλλὰ ΕἸπη π- 
3... ΦΗΤΟΎ ἃ ἄβρᾶλα πορ Εβ0Ὰ οἴχωου. ἈπηΔΎ Δὲ Ξ,ΠΡΗ 
εὐαπᾶρτπ ΔΎΕΚΟΤ ἀοῖο πε εἐχὺτ ἄβρδλι ΔΎΩ εἴσ ΦῬΉΗ ΤῈ 

5 ΔΎΠΝΠΟΟ πρότε πκᾶκε πε ἐφρδὶ ἐχ  δΔΎΧΟΟΟ πᾶ βρᾶλι' 
χε δὴ ΟὙεΐλλε κηδεῖλλε χὲ πεκοπρλλᾶ πιὰ ἵῬρυλπσοιλε οὐ οὐ- 
κἂρ, πῶς ἂν πε’ ποεᾶ ΔΎ πρλλο δ ΠΟΕΛΛΟΚΟΟΎ ΠΟΕΘΒ ΒΊΙΟΟΥ 

“ ΠΟ ΤΟΟΎ πε προπει πρέεθῆοο Ἅε ΕΤΟΎΝ ρου δλ πδΕὶ 
νδκρίνε ἄνοκ ὅλο Ἀπποὰ πᾶϊ ἍΔΕ ΘΕΝΗΎ ΕβΟΔ επεῖλιδ 

5» ἈΚΝ ΟὙΔΙΠΟΟΚΕΎΗ επδιϑώο. ΠῆΤΟΚ Ἅε εκεβὼκ πᾶθρη πεκεῖο τε 
6 ΟΝ ΟὙΕΪΡΗΝῊ ΕΔ ΎΟΔΝΟΥΩΚ ΟΝ ΟὙΝΤΟΆΔΟ ἘΝ Δ ΝΟΎΟ. ΘΝ 

ὙΆΛΕΡΟΤΟ λε πτενεᾶ σεν ἀ Κ ΤΟΟΥ εορδϊ εἐπεῖλαδ΄᾽ εὐὐπὰ ΤΟΥ- 
τ Χὼκ εβὺλ πόιὶ πνῆοβε πηδάλόρρᾶιοο ωδρρᾶϊ εἸΤΕΝΟΎ. ΕἘρὲ 

πρη λε πᾶβωκ ἐπρῶτπ ἀγώδρ, [ὠπε’ ΔΎΩ εἰς ΟὙΤΡΙΡ ἐοΓ 
κἄπποοὶ ᾿δΎω οπλᾶλλπδο ποᾶ τε ΔΎεϊ Εεβοὰ οἷτνη ποώλλᾶ 

ι3. ΕἸπη9. φρᾶϊ ορλλὰ ΠΕΡΟΟΎ ΕΤΑΔΎ ἃ ΠΧΟΕΙΟ ΟΝ ΟΥ̓ Ιδ- 
ΘΉΚΗ ͵ἈῸῚὶ ἄβρᾶλε εὔχὼ κοῦ χὲ τηδῖ ππεικᾶρ, κπεκοπραλᾶ 

9. ΧΙνΝ πίερο πἸκηλλε Οὐὰ ερορδὶ ἐπποῦ ΠΙΡΡΟ πευῴρᾶ τηο. πτεν- 
Ὁ πᾶϊοο ἈΝ πτυδισεοο ἈΝ πκεδλλνδιοο ἈΝ ΝΕΧΕΤἍδΔΙΟΟ᾽ 

Χπὶ πεφερεοεοο 1 περρδῴδειν Μ1ὴ πδλλορρδιοο ἈΝ πεχᾶ- 

πᾶν διοο ἈΚ ΠΥΕΡΥΈΟΔΙΟΟ ἈΝ ΝΕΎΡ ΔΙΟΟ ΜΠ πΙΕβΟΎΟΟΔΙΟΟ. 
χγ1 οᾶδρᾶᾷ Ἅε τεορίλλκε πᾶ βρᾶλε Ἄπεοχπε ζηρε πᾶο)᾽ ΝΕΎ ΠΉΟ 
9: ΟΥ̓ρϑαρ δ Ἅε πίρλλνκηλλε ἐπεοίρδν πὲ ἄτἂρ]. ἧ πεχὲ οἄρᾶ 

Ἅλε πᾶβρᾶλι. ορδὶ ρα πκᾶρ πχᾶδηδᾶν ΧῈ Εἰ] ΦΗΗ ΤΕ ἃ πχοῖο 
τᾶν εἐρωΐϊ ετλυτρδλλίοε βὼκ δὲ ἐροΥν ὡᾶ τἄᾶρϑλρ δ'λ' 

κ0 Ἄγπελατο εβολ...... Ἀποποιθον --- Ἢ δ ρεποδίλδτε -- ΕΒΟΑΟπ πτπὲ ἀοβαπΐ ἴπΠ 

στᾶθς. αἵ πηεπηρῆ. -- ποριῦῖ ΡΙῸ ρΓ.») ουϊ σοηϑβοπαΐῖ Π1.; συνεχαάθισεν -- π, 268 εβ0 Ἀ 
εχώοῦ --- ἢ ρὲ ερρᾶι εχώῴς - ρῖ. ἐπιπίπτει αὐτῶ, π]. δος εὔρηι ἔχε --- ἢ πεκ- 
οπεραλδ. --- ὁ ΘΕΠΗῪ ΕΒΟᾺ επιλλδ -- ΡΥΠῚ5 Ὑ ἴῃ ΟὙΔΠΟΟΚΕΎΥΗ, ἀβοῖϑβα ᾿ΠΘηΊρσαπα Π.1; 

οΧοια τ ---- 5 πεδορπ πεκεῖοτε -- δ σε Δ ΚΟΤΟῪ ερρδι ἐπιλλδ΄ 3κπᾶ ΤΟΎ ΚωΚ τᾶ ρ ΕΒΟᾺ, 

γὰρ Παρθηΐ οἴϊαπι στ. οἵ Π). -- ᾿ αθ ὉΠΟΙ5 ΠΟ] 151, ἀρβοῖββο Ἵοοτῖο, ἀδβρεγαϊζα βαπί 
ἴῃ ςοά. 1, εἴ 6χ ἢ. 2 Ξ0ρρ]ουὶ -- 14. φειἌδαιπδο --- δ πχοεῖσ οὐδε ΠΟΥ ΙΔ. ΘΗ... 
ἐηδὶ πεπικᾶρ ἀαπεκοπερλλδι κατ πάπίερο.... δ ρδὶ ἐπποδ᾽ πείερο (810): δά νος Πα 
πεφρδπτηο ἀδϑίπὶς σοϊατηπᾶ ρεϊπιὰ ρᾶρ. Ἃ. ἢ. 268, ἴῃ οὐϊα5. σαρίϊο ᾿ΘρίταΓ τρον δὺς 

τοὺ ; ἴῃ βθη]αρητὶ σοϊπ. ἰηςῖρις ςαρ. ΧΥΤΠΙΙ. --- "5 πκελλεώπδιοο (510) ρῖὸ πκελακω... 
- πτερτεοδίοο ἈΠ πενυρδίοο σζᾶες, τοὺς Βυαιοὺυς χαὶι τοὺς Γεργεσαιους; Ψψαῖ. οδῆ. 

δ - “ - -- Ὁ ΓΝ 

τοὺς Ευαιους, εἴ τη. Κεδμωναιους εἴ Ευαιους --- ΧΥ͂Ι, 5 ορδὶ οὰκ πκδιρ, ττοζδιιδιδι Γι δε 

ΟΠ ςοά. ρΓῖ. Ὁ ρυὰ 6 Γαραγάο ΟΡ. οἷΐ., ἀδδαηΐ ἴῃ δῖ. εἴ πὶ. 

σεη. ΧΥ͂, τἰ - ΧΥ͂Ι, 1- 2, 
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ΧῈ ἐκεχπε (ὉῊΡΕ ΕβΟἋ ΠΡΗΤΟ ἃ ἄβρδλι οὐ τς ποᾶ ΠπερρΔῪ 

8 ποᾶρᾶ. οδἂρὰ Ἅλε Ττεορίλλε πνγάβρᾶμι. δοχὶ πᾶτὰρ τεορλλο δ Ἃ 

πρλέπκηλλε πποὰ τὲ προῦπε χὶν τ δοοΎωρ, ΜΝ ἄβρδλε 
δρᾶϊ οΞκ πκὰρ πχᾶνδδανπ δοῖ ἀλλο πδβρᾶδα πεορ δὶ πορὶ- 

4 3ΔΕ. διιβὼκ ἐροΎν δ ἄτδρ δοῶ δον ΔΎ Ἅε χε δοωῶ 

δοοώ Ἄπεολλῖτο εβοκ. πεχε οἄρᾶ λε πᾶβρδλε χε ΤΧΗΥῪ 

πον." 

σι 

ΧΥΙΠ.1 ὅδ ΠΝΟΎΥΤΕ Ἅε Οὐῶν πδο ΕβοΟἋ ρὰ τῶι ΠΗ Ν γλλλΔΆΆΒΡΗ 
3 ξϑοου οιρλε πρὸ Ν᾽ ΤΕΟΟΚΗΝῊ ἘΠΗ ΔΎ ψλλέεερε. δομειὰ Τα 

Ἅλε ερρδὶ δεν Ύ ΔΎΩ εἰ ΑΝ Τ᾽ πρώμε πευᾶἂρ, ἐρὰ ΤΟΎ 

διχῶς. ἄγω Ν ΤΈΡΕΝ ΔΎ ἘΡΟΟῪ ΔΟΠπ ΕΡΟἋᾺ ΦΗΤΟῪ ετῶ- 
ἈΝΤ ἘΡΟΟῪ εβολρλλ πρὸ ΝΠ ΤΕΟΟΚΗΝΗ δΔΟΟΎΩΘΩΟὟ ολὰ πεοθὸ 

ϑέχϑε πκᾶρ᾽ δγΎω πεχᾶο ΝΔῪ χὲ Νὰ ΧΙΟΟΟΎΕ εὐχὲε δῖρε εὐ- 
1 ῬΛΟῪ ἈΠΕΚΆΚΛΤΟ ΕΒΟᾺ ἩΠΡΟΔῚῪ πεκρρρλλ. ἌΔΡΟΎΧΙ πΟΥυ- 
ἈΛΟΟΎ ποεειὰ ΝΕῚΤ ΠΟΎΕΡΗ ΤΕ  Ν ΤΕΥ ΠΆΛΤΟΝ ἌΛΟΤΝ οἃ ΠΝ. ἢ 

5. τχὶ ΠΟΎΟΕΙΚ ΝΤΕῚ ΠΟΎΔΑ᾿ ΔΎΩ ““πποὰ πᾶὶ πε βὼκ 

ΕἘΤΕΤΝΘΙΗ ΕβῸΟᾺ χε ἃ ΤΕΥ ΝΡΕΚῪῚ ΤΗΥΤΝ ὧδ ΠΕΤΝΟλΑΡ ΔΆ. 
ὃ ΔΎΩ πεχΔῪ χε ἄριρε π Τεῖρε κὰ τὰ θὲ εν Τἄκχοοο. δΔΟσΈΠπΗ 
δε πόι' ἀβρᾶρδλι ΕΤΕΟΚΗΝῊ ὐἃ οἄρρδ᾽ πεχᾶς! πᾶς χῈ σΈπῊ 
οὐώζαε ΝΟ ΟΛΑΝ Ἢ ποΐ ΝΟΔΑΛΓΤ ΝΠ ΤΕῪ ΔΑΔΙΟΟΎ ΝΦΕΝΕΥΚΡΎΦΙΟΝ. 

3 χε εκεχπε -- Αἴεχ. ινὰ τεχνοποιησεις, σἴδξδο. -- ΤΠ] ΠΠΡἢ. τινὰ τεχνοποιησωμαᾶι; 

ΒΥΓΟ-Εχ, 1:5 «αν 5.7 - ὁ λε, τηρΠΊΡΗ. οἵ 50Γ. -- ρῖᾶβς. χαϊι -- οὲ ἴῃ τεοραι- 

δὰ ἴῃ ταβαγα -- αἴπ τδοούὼρ ἱτ δβρδαι, σῖᾶθο. τοῦ οἰχησαι Αβραμ.. τῇ. ξεϑρε 

δβρδας διτου, βύτο- Εχ. »ρϑὶ μον -- ὅ ΔοηδΔῪ ἍΕ, ΠΠΒΠΊΡΗ. εἴ 5771. -- σῖᾶθο. χαι 

εἰδὲν -- ροβί δοοώζυ οἵ. ἢ χυρια, τηΒΠΊΡἢ. τεοδόιϊο -- 5Υ7.; 584 οὐ. ΟῚ ἀϑίθγιϑοο 

- ΧΥΠῚ. ναγίας ἰθοϊίΐοηθβ εχ ἢ. 99; ρᾶρ- δδ 3644. --- ἰ ἃ πποῦτε οὐῶπῷ ΕἘβΟἋ 
᾿Ἀκπεπεΐωτ δβρδϑδϑι εὐ ρθοοο οατακ πιίθηπ..... εαϑάλοοο δ τας πρὸ Π ΤΕΟΚΎΠΗ (510), 

ΤΠΘΙΩΡΉ. εἴ ρσσ. -- ςοἄ. 268 --- " Δαβεῖ ππειβδὶᾺ εορδὶ δαπδῪ εώσαττ.... εὙΧΘ.... 
(Ρ- 58: δικως τῦτερεα δύ... δα πῶτ ἘΒΟἋᾺ διό κώου οἷραε πρὸ ππτεοκηπη. ΔοοΥ- 

 ὉΟῪ πδνῪνὴ εὐχὰς πκᾶρ, ἢ. εἴ σϑθς. οἵ. δὰ πεῦρϑο --- ὄ εὐχὼ ὅσος χε πδαϊ- 

 Υ  Ὴς ΣΟ ὑδἷν πον 
ψυ 

.] 

εὖ" 

ΘΟΟΎΕ, [. -- σγᾶες. χαι εἰπε χυριε, ....δίδιε ΠΟΎΘΑΔΟῪ ἈΛΠΕΎΠΑΚΤΟ ΕΒΟἋᾺ ἈἈπρΟΕ τ 

πεττρα δ᾽ Ἃ ΕΒΟᾺ,, πηοΠΊΡἢ. εἴ στᾶθς. -- ςοἄ. 268 --- ὁ πδεῖττε ἘπΟΎΚΟΟὐ πτετπεῖο 

πε πουέρητε ἘβοᾺ᾽ δύω... φᾶρδτο τκπεΐζοηνε. τα. -- ΡΓ. ληφθητω δὴ υδὼρ και 

νιψατωσαν (ΑἸοχ. νιψατω) ..««υτὸ το δενδρον --- " πιτδεῖσε.... τυτετπουώαι. λαπττοδι 

δὶ τετπορπ τη τη ἐτετηρίη (σίθος. χάνι μετὰ τοῦτο παρελευσεσθε εἰς τὴν 

οδον ὑμῶν; ἢ, οὐορ “επεποδ. ᾧδι ἐρετεπειθεπώτεν ξο948.} ...Ἐφουπ ὧδ πετπ- 

δΟΣἋ πεχδῪ πδο (πι. -- στ. χαι εἰπεν) χε δρίρε κᾶτα θὲ πτπτάκχοοο -- ὃ ΔΎΩ 

δε δέπη δὲ ἀκέλος (τπο ΠΡ. -- σγ. χαι ἐσπευσεν)ὴ πδὶ δβρᾶφρδαι δηβὼκ ὧδ οδρρδᾶ 

τεῦ ϑῖακε ες ΠΟῪΣ ΠπτεοκΎπη...... δέπη χ“κηο᾽ οὙώτυλικ... πῶῶϊ πηοεῖτ Ανδ τ ΔΑΔΙΟΟῪ 

πϑποειὶκ πδιθᾶβ, ΠΊΘΙΊΡΗ, εἴ στϑβς. -- χοῦ. 

ΘΕΟΣ ΧΙ 33} ΧΎΠΙ; τϑό. [3] 

ρ. 

μές “- .- 

 ΠΙΘΟΙΧΥΠΙ. 

ΠᾺΡ ΣΕ ΧΕ0) ἐρῚΣ 

ζςο].1 



τ᾿ ΔΎΩ ΔαΠΩΤ πόι ἄβρδᾶρδϑλλ ἘΝΕΦΕΟῪ δοχὶ πουλλδοε εὐ ληκ. 
00]. 2... 5» ΔΎΩ ἐγπᾶπουα δα τᾶδο ἀπρλκο δὰ ἡ Δοασέπη ετ ἄλλο. δοχῖ 

Ἅε πογοδῖίρε πὶ ΟὙερῶτε ἄγω πλλᾶοε εν τ δ τ ἄλλο δΔα- 
ΚΑΔΎ φᾶρωου ΔΎΟΥΎΩΛΑ' ΝΠ ΉΤΟΟ Ἅε πεοᾶρ, ερᾶὰ Τὸ ἘρΟΟΥ δᾶ 

" πῶην. πεχᾶς λε πᾶς! χε εὐστῶν οἄρρᾶ 'εκορι λει Π ΤΟΣ 
ιὯο Ἅλε δηογώωωβ πεχᾶσι ΧῈ Εἰ]ὸ ΦΗΗΤΕΟ ΟΝ ΤΕΈΟΚΗΝΗ. πεχᾶσι 

λεὲε πᾶο χε ΤνδΚΟΤ Ὑ τδεῖ ᾶροκ κἃ Τὰ ΠΙΟΗΎ ΠΤ ΚΕΡΟΆΆΠΕ᾿ 

ΔΎΩ οἂἄρρᾶ τέκοριλλε πᾶ χπο πουώηρε. οἄρρᾶ Ἅλε δοουτλξ 
᾿ρῆρν " ΕΟΘῚΡ ἈΠΡῸ ΠΝ ΤΕΟΚΗΝῊ δ᾽ ΠᾶΟΥ ἅχλοοα. ᾿δβρᾶρδλι λε ἈΝ 

οἂρρᾶ ΝΕ ΔΎΡΡΑΔΟ εἀΎδΔΔΕε εορᾶϊ οἱ ΝΕΎΥΡΟΟΎ. ἃ ΠΟΟΝΤ 
9. Ἅε πνεέϑίολλε ὥχῆ οὴ οἄρρᾶ ετ Ἀλλ τρεγωπε κκλλοο. ἄοοωθβε 

λε πόι οἄρρὰ οῷλ ΠΕΟΦΗΤ εὐχὼ κὐλλὸο χὲ πᾶτε πᾶϊ “1εὲν 
:.. ὧπε κλλλοὶ δρορᾶϊ ΕἸΤΈΝΟΥ πᾶχοειο ΔΕ δΔορολο. πέχε 

πχοεῖο λε πᾶ βρᾶρδλα χὲ ΕἼ Βε ΟὟ οἄρρᾶ οὥβε ρα Πεῦρητ' 
“εχ λλλλοο χενεὲ ἔνγδλλιοε ἄνοκ Ἅε δίρο λλω ΜῊ ΟὟ π- 
ᾶχε πᾶ τόολι πηᾶϑρλι ΠΝΟΎΤΕ ἐνδκοῦῦΎ ἈΛΠΙΟΗΎῪ δροκ 

᾿ 0]. 2. 1» ἘΜ ΎΚΕΡΟΛΙΠΕ ἡ ΔΎΩ ΟὙΝ ΟὙΘΗρε πάζθωπε ποᾶρρᾶ. δοδρηᾶᾷ ἍΔΕ 

πόι σᾶρρᾶ εοχὼ φυλοο, χε Ἀνπιοωβε. ἄσρροτε τγᾶρ. ΔΎω πε- 

ιο χᾶσ χε χοὸς διλλὰᾶ ἄροωβε. ΔΎΤΩωΟΥΝ λε εβολρᾶς πλλᾶ. 
ΕΥΑΛΑΔΎ ΠΝΟῚ πρώλλε ΔΎσΟΚΟΥ εν οολολλὰᾶ 4.ὴ ΤΌΆΛΟΡΡΔ᾽ 

ι ἄβρᾶρδϑα Ἅε πεοβλοοςθε ΝΑλλΑΔῪ πὲ εὐ|θπὸ ΔΟΟΥ: πεχδοὶ 
Ἅε πόι πχοεῖο χε Ἢ ὑνηδρωπ ἄνποκ εἄβρᾶρδι πᾶϑϑλο δ Ἃ 

᾿ (ρ. δτ:) δβρᾶρδαι λε δῆπωτ ἐβοᾺ εἐπεροου (οά. )όϑ πιεπάοβε ἐπεϑεου) 
δαεῖτε πούδο εὐσήν οὰ πεηέρῶτε πδηονο δοτᾶδο ἀκπεορακοδλ᾽ δα τδαιῖοα, 

δ. οὙδεέπη. --- ἥἦ δ αεῖπε πογοδίρε..... απ τπλδοε πτδοτδαλῖος δΔακᾶδν δρδὶ οᾶ- 

Ροοῦ.... περ Ερᾶ το] ἐροον πε εὐ λίδκοπεῖ ΕροοΟΥ οδρδτο ἀπώην --- ὃ τ τερογου 

ἍΔΕ ΕὙΟΎΔΑ πεχΔῪ το χΕ...... πΤΟΟ λε πεχδοι χὲ εοὸ ϑᾶὰξ πολ ΟΎΝ ΤΤΕΟΚΎΠΗ, 

- ἢ πεχδο χε ἔπδκοττ ὠδροκ ᾿"πεϊουοεΐωυ πτκεροῖλπε δυῶ ΟΥ̓ ΟὙΘΗρΕ πᾶ- 

ώπε ποᾶρρᾶ..... Δοοώ τας ρᾷς ποδηφου ἩπΤΕΟΚΎΠΗ. -- ἢν. π ΔΎΡΘΑΔΟ πε. ΔΎΩ 

ἐπε δυδίδιί δὲ πευϑοου δῶ δος ἐππτηρα ΘΗ οδρρᾶ π]σὶ οὐδ τ ππερἴοαλε, 

- “ἢ (ρ. 55 :) ..ὕπτὔδίύ οδρρδ ερρδὶ πρητό...... χε ἅπὲ πᾶὶ ῶπε ἀπελοὶ ὧδ τε- 

που δύω πδιοεῖο δοδῖδιὶ τ πεαϑοοῦ. --- “ὃ πεχδο πσι πιαοεῖς πδβρ.... ετβὲ οὐ 

ἃ οδρρᾷ οώβε.... χε εἴερὰ. ἐηδαλίοε δπὸκ εἴδίδι δύ δίρολο. -- ἢ νη οὐ π- 

ἌΔΔῪ πδχε ΠΑΡ ΔΎΊΟδολΑ......... εἴο φήῆτε ἅποκ ἐὐθμοον τδεῖ ὥδροκ ᾿᾿πεουοεῖςυ 

τ Τκερολιπε ππτεοΟΥπΟυ πτὲ οὐηρε τὐώπε:.. --- ὅδ λυχε πππεϊσωθβε, οαθὲ χε 

δΔΟΡΦΟΤΕε πεχδο πδο...... -- 165 χγώ δυεὶ Ἐβ 0 Ἃ οἰ τοῦτ. δια αἴεἴδι τῷ δε εορδὶ 

εὐχῶν πρὸ ποοίλοιρϑδ....... τΑΛΑΔῪ ΕΠσ πὸ ἀβλοονυ ΕβΟᾺ. --- ᾿ἴ δ πχοεῖσ εὐδχε «ἅττ ; 

δβθρδρδαι εχ ἅφ4“00 σἴδ οὶ χῈ τγπδϑεπ ἌΡ δι ἐπδρικοδὰ (Ρ. δε:)} δΔβρᾶ- . ' 

δδια οὶ πὲ ἐηδδδυν τΤΗρΟΥῪ. ἌΝ 

σεη. ΧΥΠῚ, 7-17. 
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ἐκ ππεὲ ἐνδδᾶυ. δβρᾶρδλι Ἅε δὴ ογώωπε ἡνδωυώπε εὙποῦ 
πρεέθῆοο ἄγω εἐπδιϑσ τ σεΧΙΟΛΛΟΥ δρᾶϊ ΠΡΗΤῸ ποσὶ πρεθ-᾿ 

᾿᾽ ῸΟ ΤΗΡΟῪ ἌἈΠπκᾶρ. πεϊσοουν στὰρ χε ἄβρᾶρδαι πᾶρων 

ΕἸΤΟΟΤΟΥ πνεῦζθηρε ἄγω πεοηΐ απ πόα ποερἄρερ, ΕΝΕΘ ΙΟΟΎΕ 
καπχοεῖο εεῖρε ΝΠ ΤΙ ΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ ἈΝΝ πρᾶπ' ΧῈ ἐρὲ ΠΧΟΕΙΟ ΕἰΝῈΕ 

8. Εῖἣ Δβρᾶρδια πρῶβ πιλὰ ΕΝ ὙΔΟ ΧΟΟῪ πᾶς. πεχδο Ἅε πότ 

᾿ς πχὸεῖο χε πδ.υκὰκ ποολολλὰ ἈΝ τολλορρὰ δΔαεῖ εἐρρδϊ δροΐ 

9 ΔΎΩ ΝΕΎΝΟΒΕ ρενπποῦ πὲ εὐλᾶ τε. ηδϑωκ δὲ ἐπεοηῖτ τᾶ- 
ΝΔΎ χε οεχὼκ εβθ0Ὰ ᾿κἂ τὰ πευδ.ῦκὰκ ΕἸ ΝΗῪ .οδροί᾽ επε᾿ 

39. Φ42 4“2.90 ΧΕ εἴξειλιε. ΔΎΚΟΤΟΥ πόὶ πρώϑλλε εβολρλλ πελὰ ετ- 

ἈΠΑΔΎ ΔΎΕΪ ἐρρδὶ εοολολδ᾽ ἀβρᾶρδλι, λε ετὶ πεεᾶρ, ερᾶὰ ΤῸ 
89 ΒΆΠΕΚΑΤΟ ΕβΟᾺ ἌΠΧχοεῖο. δύρν ἘΡΟῪΝ πόὶ Δβρᾶρδϑι πε- 

χδᾶς! χε ἄπρτᾶκο ΠΟΥΔΙΚάΙΟΟ ΜΝ ΟὙΔΟΕΒΗῸ ΝΎΤΕ πλικᾶ!οο 
9. (ὐῶπε Ἶἴθε πάᾶσοεβηο. εὐθὼπε ΟὟὙΝ τ Δίου πλικᾶιοο ΟΝ τεῖ-ς 
Γ΄ πολι κνὰ ΤΔκΚοου πυνᾶκω ἄν ΕβοΟἋᾺ ψ,πλλὰᾶ ΤΉΡΟ ΕἼ θὲ πι- 
ὦ ὙΔΙΟΥ ΠΆΊΚΔΙΟΟ εὐὐϑῶπε οε ΠΡΗ ΤΟ. ἌἌΠρεΙΡΕ ΝΠΉΤΟΚ Ἶθε Ψ4π|- 

᾿ς ὐἄχε ΕΝΞΟΥΟΥΤ ΠΛΙΚΔΙΟΟ ΜΝ. πάσεβηο Ν ΤΕ ΠΆΊΚἄτΟΟ πε 
ἢ πἴθε πδοεβηο Ἑπὼρ πετκρινε πκᾶρ ΤΉΡΟ πνεκειρε ψ4π|ι- 
9 ὁῥᾶπ. πεέεχδέο Ἅε πόι πχοεῖο χε εἴωδηδε ΕὙΔΙΟΎ ΠΆΊΚΔΙΟΟ 

ΒἹ 
38 

Ἶ 

ὩΣ 

᾿ς δὴ οολολιὰ Ὑπόλιο ἐνδκῶ εβθὸλ πλλὰᾶ ΤΉΡΟ ΕἸ ΒΗΗ ΤΟΎ. 
Ἷ δΔιοΎΒ πόὶ ἀβρᾶρδιι πεχᾶθ ΧΕ ΤΕΝΟΥῪ εν τ αϊΐδρυχεῖ 

38 λχε “1 πᾶ χοειῖο ἄΝΟΚ ἍΔΕ ΔΝῪ' ΟὙΚΔΡ ΔΝῪ ΟὝΚΡΆΛΕΟ. ε- 
πε λε εὐγωυδητ πόιϊ! πτᾶϊου πλικᾶιοο που κῆᾶ- 

τϑᾷ 

᾿ 

τ χβρδοδοι λε ξαηειυῶπε πουποδ' πρϑποο δύω πρϑῆοο ΤΗΡΟῪ Ξἴπκᾶρ, οεπᾶ- 
ΣΕΘΕΗΕΝΕ ᾿Ξ τ᾿ 49 ς ἘΞ ὩΣ ἢ ΞΞ δ Ὲ 
᾿ δἰίοαλοΥυ ερρδὶ ΠΡΗΤΟ Γοοούεῖ..... ἈΠ ΠΔΠΕΘΗΪ χέκᾶο ΕὙΈρδρερ.... σεεῖρε 

 ΠποΥοδπ 491 ΟὙΑκΕ' χεκδᾶο ἔρε πχοεῖο πποῦτε εἴτε... τ δ ο ΟΟῪ τῖδο!. Π1. Εἴ βσζᾶθο, 

ὉΠ. ΡΙΠ5 ἀβρδϑδαι -- "Ὁ πεχε πχοεῖο πποῦτε πδβρᾶρδλλ χῈ περροοῦ ποολο- 

τ χ... δγὼ πεύποβε δυδωδὶ ἔλιδτε-  ᾿ πδβωκ οὐ ἔπεοητ ἘπδῪ ΚΕ ἔπε οεεΐρε 

᾿ ΚΑπτδ ΠΕΘΡΟΟῪ ΕὙΠΗῪ ερρδὶ υδροῖ εὐὔχὲ Ἀε ἀκθβομ χέκδο εἴξεῖλδε -- ἢ δ πρώλλε 

ΔΕ ΚΟΤΟΥ ΕβΟρ...... ΎΒΩΚ ερρδὶ ἐοοΐλοϑιδ᾽ ἄβρδϑδαν Ἅε πεοδρ.... Ἀχποεῖο πποὺς 

τε. ΚΓάθς, Εἴ Π|. Ῥα551π| οαΠ οΟά. 268. --- ἢ Δβρδρδαι Ἅε (Ρ. σε :) δαϑῶν ἔρον 
ἐπχοεῖο πεχδοὶ πδοὶ χὲ πὼρ πχοεῖο᾽ ππροροτβ ππλίκδίοο απ πδοεβηο᾽ χεκδο 

ΟΠπε πλικδῖοο ὐωπε πθὲ ἰπδοεβηο. πΔ. εἴ ρῖᾶθο. οὰπ ςοά. 268, Πασαβηπα ἰδοῖϊο 

Ἴ (ο΄. 99; Ρᾶρρ. δδ-σε; [Ιἴὰητι6 πο ρευϊπρὶς δὰ γν. 25 τυ ἀββεῦζ Ζοερα ρᾶρρσ. 190 
26 9 ΞΞΞ- Ἂ 

᾿ εἴ τοῦ. --- "' πὶ τεϊπολιο, πὶ. -- σγ. εν τὴ πόλει -- "δ εἰζδη δε -- πῃ. εἴ Α., ρζ.. εἂν 

᾿ς ὡσιν - δηΐθ «πιὲδ' ΤΗρ ΟΠ. (πὶ ΑἸθχ. 8]1}|546 ολὴν τὴν πολιν χαι, Π1. Δ [1] 

πιῆ τηῆρο -- “ὃ εὐζωδχπυώώτ πόσί πτδίου πλικδίοο πίον -- πὶ. εἴ ΑὉ. εαν 
ἐν ὶ δ δ ἐλαττονωθωσιν οἱ πεντηχοντα δικαιοι πεντε; ρ΄. εαν ἐλᾶττ. οἱ πέντ. δικ. εἰς 

σεη. ΧΙ, 1τ8-28. 

ΟΣ 

ρῆ Ρ- Ἡ: 

Ὁ ας 



᾿ ς0]. 2. 

οὔ ν , 

20 

τᾶκο ΕἸ θεὲ πι ΤΟΎ ΝΎ ΠΟΔΙΟ ΤΉΡΟ. πεχᾶςσὶ χε πνὰ ΤἄΚΟΟΎ 

Ὁ ἀν εἴωδηθε ερλεὲ ΤῊ λλδῪ, εἐτὶ ΔοοΎωρ, ΕΤΟΟ ΤῸ εὐᾶχε 
πλλαᾶο ἄγω πεχᾶο χε εὕὼπε Ἅε εὐωυᾶπθε ερῦλεὲ »λαΔ Ύ. 
πεχᾶο χε νὰ ΤΔΚΟΟῪ ἄν ετβὲ περῆλε. πεχᾶς χε ΠΧχοεῖο 
λλη Τεῖ εἴδη δχει εὔὼπεὲε Ἅλε εγᾶπρε εαὐᾶδβ »λδλδΎ. πε- 

᾿ ΧΟ χὲ πνὰ ΤΔΚΟΟῪ ἂν εἴωδηρε αλᾶᾶβ αᾶυ. πεχᾶδε 
ΧΕ ΕΠΙΔΗ ΟἹ πνᾶῖίο ""ΜΑΔΎ εὐᾶχε ΜΝ πάᾶχοειο ετπε εΥ- 

ὠᾶπρε [ἰἐχοΟΎ Τὶ λδΎ. πεχᾶο χὲ (πὴ πὰ ΤΑΚΟΟΎ ἄν ΕἼΤ δε 

πεχον Τὺ). ἐς λυρεεξδυ ὅρια ςτὸ ρου ΟΣ ΙΝ 
ΧΧΙ, 

8 

“ΑΔΙ,͵,ς δβρᾶρδια Ἅε ΤΩΟΥΝ ερ ΤΟΟΎΕε δοχὶ πρποεῖκ ἈΝ οὐ- 
δοκοῦ ἈΛΟΟΎ Δα ΤΑ ΔῪ πᾶυδρ᾽ ΔΟΥΤΔΔΟΟΥ εαἣπ πεονᾶοβ 
ΔΎΩ πηρεηλκ δοχηῆδᾶο. δοβὼκ Ἅε ἄοκῶτε ετέρηλλοο κἄ- 

ι τὰ τώωτε ἅπᾶνδυ. ἃ ΠΆΛΟΟῪ Ἅε οχῆ εβολρᾶς πδοκοο' 
6. ΔΟΝΟΥΧΕ Ἀἀπ9ηρεώθηλα οὰ ΟΝ. δΎω δοβὼκ δοράλκοοο 

ἌΧΠΕΟΔΑΤΟ ΕΒΟΔ ἈΠΟΎῪΕ ΝΑΠΝΟΥ͂ΧΕ ΝΟΎΟΘΟ ΤΕ ἄσχοοο τᾶρ χε 
πηδΔΗΔῪ ΕἘΠΑΛΟΎῪ ἌΠΔΟΘΗρε. ἄορ λλοοοῦ ἈΠΕΟΔΑΤΟ εβ0λ᾽ ἃ πῶη- 

τ ρεῶηλα χίῳυκδκ εβθ0λ δορίλλε. ἃ ΠΝΟΥΤΕ Ἅε οὐὟΆΣ ΕἸΈΟΛΗ 
Ἀλπιῦηρεέςθηλα εβολρλλ πλλᾶ ἐπε] ΠΗ ΤΟ ἃ ΠΑΥΤΈΔΟΟ ἍΔΕ 35:- 
ΠΝΟΥΤΕ ΔΔΟΥΤΕ εἄτδρ ΕεβΟΔΟΝ Ὑ1πὲ πεχδοὶ πᾶσ᾽ ΧῈ ΟὟ πετ- 
οοπ ἅτ ἄρ᾽ ἈἌΠρΡρϑοτε. ἃ ΠΝΟῪΤΕ τὰρ ΤᾺΣ ΕἸΤΈΟΛΛΗ πἤπθη- 

ι5. ρεῶηλα Εεβολρλς πλλᾷ εν] ΠΡΗ ΤΟ. ,ΤὠΟΎΝ ΝητΤεχὶ ππηρε- 
ϑηλι πτεᾶδλλᾶο ΤΕ Ἅ1.100, ΟΝ ΤΟΎσίχ᾽ ἔνᾶδο τὰρ ποΎνοῦ. 

9 ΦΕΘΝΟΟ. ἅ ΠΝΟΥΤΕ λε ΟὙΩΝ πνεοβᾶλ' ᾿Δον ΔΎ εὐωτε 

9 “8 πΓπδ τδκοου δῆ, ΠΙΘΠΊΡΗ. πηδτδκοο, σγᾶθο, οὐ μη ἀπολεσω, ἴΐ. νν. 20--30. 
80 - " τηδτδκοου δὴ δῆς πὸ ρῥγαρῖ. --- ἢ “ητεῖ -- μὴτι -- εἴωδπρε εὐϑδδβ πε δν 

- πλ.), ΑΙοχ. αἱΐαιθ εν ευρεθωσιν εχει τριάχοντα, ρ»χγάβθο. ἐνεχεν των τριαχοντᾶ 

- ο ἐπιλη -- ἐπειδὴ -- αὐ πδίκοειο -- Π1.), ξ’. τρὸς τὸν χυριον -- ΕχοΎ τ 6Χ ΤΟπίο- 

οἴαγα, δάεβῖ βηΐϊπὶ ᾿ἰτπγὰ “αδίΠΟΥ ν6ὶ υ πα 6 [ΠΓΘΓΑΓῸ ΠῚ σαραχ -- ΡᾶΡ. Ἡ οἵ ρΡοϑβίγοτηα. 

Βαϊα5. σΟαϊοῖ5. ἀαβίηις δά νεῦρα πεχδα χε, ταθα, Ργαθῖογ ὩΗῖχ. οὐ ἴθ ππγησυτα- 

κοου, 6Χχ ΑἸοχ. γεϑϊζαὶ, οα] φοπδβοηαΐῖ Π1.; σ΄. οὐ μὴ ἀπολέσω εαν εὑρὼ εχει εἰχοσι 

- ΧΧΙ, τποῖρῖῖ τπϊτῖο σο]ατηηαθ ἀθ54π6 {{π|0, 6χ 40 1πἴοσίυσ ᾿ἰθοϊοποπιὶ παῆς 1Π- 

ΤΘΡΙ558 ἴο]. ργαθοβάδητ, σαοά ρογῖῖ, 1 Δοτδίλοου, Π|. Δα τδιλώου, σγᾶθς, ἐπεθηχεν 

- δύω πιϑηρεώναλ ουπὶ πῇ. ΑὮ), αἰἴβαιε κά! τὸ παιδιὸν, στ. οπι. σορυΐαπη, αῖ. καὶ 

ἐπεθηχε τὸ παιδιον ἐπὶ τῶν ὡμὼν αὐτῆς -- Δα χηδο ΡῥΙΌ ρτ. χαι ἄπεστεψλεν αὖυ- 

τὴν; εἴ τῇ. οὐορ ΔηοΎορπο -- δοκώτε ετέρηλλοο οὰπὶ ΑὮ). αἰϊδαθε ἐπλανᾶτο τὴν 

Ὁ" δ. λὰ 

Ὁ -.. ὁ 

ὙΦ ΨΥ Δ ΨΥ" 

τ δὰ 

ἀ. δον λυ δ δα στ" 

ἐρήμον; ΡΤ. «««χαταὰ τὴν εἐρημον, π|. ...πθορηι δὲ πδοε --- “ὃ οα ογῶηπ, ΡΥ. υδτο- 

χατὼ μιᾶς ἐλάτης; τῇ. ὥδρδτο ποσβὼ πχώιντ -- 16 δύ δοβῶὼκ Ξ- τῇ. εἴ αΐ., 

στ. ἀπελθουσα ὃὲε --- 17 αἰϊθγαπη κε Ρῥσο; δῖ. εἴ τῇ. χαὶι --- 19 κε, π|. Ξ- σᾶες, χαϊ.- 

σεη. ΧΝΊΠ, 29-31. ΧΧΙ, 14-τ0. 

φΥ 
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ἈΚΑΛΛΟΟῪ ΕΟ Ν᾽ ἄοθὼκ δολλουο ἌΠΔΟΚΟΟ ἈΛΑΛΟΟΎ ΔΟΤΟΟ κ- 
9. π᾿οϑηρεῶηλλ. δΎω ΠΝΟΥΤΕ ΝύζθοΟπ κὴ πιϑηρες ηλα δοδῖδί' 

: δώπε ΠΡΟ ΤΚΟΟΤε. δΔοοΎυωθ, ΟΝ ΤΈρηλλοο λλφᾶρᾶν 

χα ὃ δοώωπε λε "“γσποὰ ηἴωδ χε ἃ ΠΟΥ ΤΕ πίρᾶζε πὰ βρᾶ- 

διᾶλι πεχᾶο πᾶς] χε ἀβρᾶρδϑι' πεχδᾶοὶ ΧῈ εἶσ φΗ ΤΕ ἄποκ. 
9 πχοεῖο πεχᾶοὶ πᾶς χε ΤΟΥΝ ΝΥ ΧῚ ἈΠΕΚΟΘΉΡΕ πεκλλερὶ τ᾽ 
πεν ΤἀκοΎδοῦο ἰοᾶδκ᾽ ΝΥ ΤΟ εορᾶϊ ἐπκᾶρ ΕἸ χοοε τ τὰς 

ΔΟ0Ο] πᾶὶ εορᾶὶ πουθυοίϊὰδ ολὰ πλιὰ ΕΤΑΛΑΔΎῪ Εν ΟὙὰ πῆη- 
8 ΤΟΟΎ εἶν Τοᾶβοκ ἔἐροῦ. ἃ ἄβρᾶρδι Ἅλε ΤΟΥΝ εῷ ΤΟΟΎΕ 
δαοὼκ πτεδείω: δαχὶ προ Δ Ἃ ΟΝΔΎῪ πλλλλδο ἈΝ ἴοδδκ 
πεεζηρε δοιχὶ πε Ἀπτᾶλο Δ ΤΟΥΝ δόβλοοςθε ἐπλλὰ τ- 
τὰ ΠΟΤΕ ΧΟΟΟ πᾶσ] ΕἸ ΒΗΗΤ αἱ ΑΝ πο (ΟΟΛΛΝῊῪ ΝΦΟΟΎ δΔὲ- 

ς 4 πὼρ επδὰ τα ΔῪ. ἃ ἄβρᾶρδλι, δὶ πνεβδὰ ερορδὶ δΔα- 
ἢ ΝΔῪ ἐπλὰ ΨΠΟΎε. πεχδᾶοὶ πνεο οι δ᾽ χε ερήλοοῦ ΝῊΤΝ 

καπεῖλλὰ πε τἄάβωκ ἄνοκ ἈΝ πο οηρειθηλι ΤΟΎ ΟὟ π- 

ΟΠ ὁ ὙΝΚΤΟΝ ὠᾶρωτνη. δἄβρᾶρδαι λε δοιαὶ ππῶε Ν᾿ ΤεθΎοϊὰ 
δοτὰ ΔΟΟῪ Εχνἣν᾽ ἰοᾶδκ πεοζηρε Δα οῖ πκωρ Τ᾽ ἈΝ ΤΟΌΡΤΕ 
ΟΝ τεοσδιχ᾽ ΔΎλλοσοε ΟΊ ΟΥΟΟΠ Ἀπεον ΔΎ ΔΎΕΪ εχϑλ πλλὰ Ν τ ἃ 

Ἰ ΠΝΟΥΤΕ χΧΟΟΟ πᾶς. πέχε ἴοδδκ τ᾽πεοξείω τὸ χε εἴο πκὼρ τ 

8. ἈΝ πε ΜῊ ΤΟΌΟΡ ΤΕ ΕἸ ΤῸΝ ΠΕΟΟΟῪ ἐπτᾶλο. πεχδο πᾶδο 
ΝόΙ ἀβρδρδλι χῈ ΠΝΟΥΤΕ πὰ ΤΝΝΟΟῪ ΝΑ Ν ἈΛΠΕΟΟΟῪ ἘΠῚ Δ ΔΟ 

᾿ς 9. πᾶζηρε. Ν᾽ ΤΕΡΟΥΎΆΛΟΟΙΘε ΟΙΟΎΟΟΠ ἈΠεον Δ δΔΎΕΪ εχλλ πλλᾶ. 

ΤῊ ΤΡ» ΒῪ Δ. 

»- Ὁ ρμοβίῖ δειδίδιί ςοά, οὔ. χαὶ κατῳχησεν εν τῇ ἐρημῷ. --- ὅ" ἀθδβίηϊς δά 1Ἰπθαπὶ 

᾿ς ποπαπι, ἱπάς 56ηυίτυΓ ἰδοῖίο βακδ οχ [νουϊτῖςο -- ΧΧΙΙ, 

ἐγένετο -- πΐραζε -- ΑἸοχ. οἵ Ναῖ. εἐπειραζεν -- δι ρδιϑιδιακ 56Π16], ΚΓ. οἴ ΠηΘΙΊΡΗ. ὈΪ5. 

- " πχοεῖς πεχδοὶ τἴδοὶ χε τώουπ πεχὶ, τη. -- ρΓ. χάνι εἰπε λαβε -- πεκάβεριτ, 

δο πε ἅλε, ΠῚ. Ξ-Ξ Γ. χαι 

Πλ. Ξ- 51. τὸν αγοπῆτον -- ΠΟ ΤΟ, ΠῚ. τ Το] ΡΓῸ ΚΓ. πορευθητι -- πὶ -- Π., ρΓ. ΟΠ. 

- εὐπδστοδβοκ, πῇ. ἐἰηδιτδοιοκ -- Ναῖ. ....δειξω, σταθς. ....εὐπὼ --- ὃ δακὶ ππώε, 

ΠῚ. -- ΚΓ. σχισας ξυλα -- δεμλοῦὼωε επαιᾶ...... δαπῶρ, εππακδ. τ ἀκααδν, ΠῚ. τ ΡΤ. ἐπὸ- 

ρευθη. χαὶ λθεν ἐπι τὸν τοπον ον εἰπεν αὐτῷ ο θεος τὴ ἡμερᾷ τὴ τριτη. --- ὅ ροβῖ 

πεχδὸ ΟΠ]. δι ρδϑδλι οἵ ροδῖ πωῦηρεῦηλα ΟΠ. ξεως ωὃὲε -- τδοΥ ΟὟ ΡΙῸ Π|. δπ- 

δ ΟΎ ΟὟ -- στ. προσχυνήησαντες --- ὅ ᾿ἰἴοτα Ο ἴῃ ὙδΟρτε ΡΓΪῸ5. ΟΠΊΪ558, Γοϑίϊαΐα 

αϑί ΒΌΡΘΙ νΘΙΒῸΠῚ -- γερὰ δΎεϊ..... δα, ἀσϑαμηρία ΟΧ ν. 9, ἀδβδιηΐ οἴϊαῃ ἴῃ νοΓ8. 

᾿ περιςα ἰαί. -- ἴ 

απ αῖ. αβρααμ.. Εἴ ρΡοβϑῖθα πᾶτερ. ὁ ὃε εἰπε τι ἐστι, τεχνον ; εἰπε ὃς δ 16 ΠῚ 

 ΒαΡοηῖαγ ἴῃ ἀτὰρ. ἰαΐ. -- αὖτ τδόρτε ἀβεβῖ ἴπ ρῖ. εἴ πὶ. -- ὃ πεχδοὶ πιᾶς!, Π1. -- 5. εἰπε 

δε .- ποτε πὰ ΤΠΠΟΟῪ πδα ΡῬΓῸ ΘΓ. Εἴ π|. 0 θεος οψεται εαυτῷῳ --- Ροϑβί εχλς 

πλαδ σοϑιτποηάα διηΐ 4086 ΡΟΒΪ ΘΌαργα ν. 6: πτὰ ποτε οοο δε]. 

ὡ ἐν 

πεχε, ΠΊ. -- ρῖ: εἰπε ὃε, ΑΙοχ. καὶ εἰπεν -- δηΐε καπεοείωπτ οἵη. 

᾿ὐἰμ δἕ 

6αεη. ΧΧΙ, 20-21. ΧΧΙ], 1-ο. 

- Ὧ ΧΟΣῈΣ 

Ρ- ΓΝ ξ 

ἽΡεΡδξ. 



ρ.ιρεε: 

29 

ἃ ἀβρᾶρδαλ. λεὲ δοκωτ πουθγυοϊδοτηρίον πχοεῖς τ ΔῈ 

πε ερρᾶϊ εἐχώδ δον πίοδδκ πεϑηρε δ τ Δοο. ψκπε- 
ΘΎΟΙΔΟΤΗΉΡΙΟΝ ἌΠΕΤΠΕε πε. ἄγω ἃ Δβρᾶρδλι ΔΟΟΟΟΥΤ ΗΝ 
ΠΤεοδῖχ Εβ0Ὰ Δοχὶ π σόρτε' χε νάκοπο πίοδδκ πεούίϑηρε. 

"ἃ ΠΑΥΥΈΛΟΟ Ἅε ἈΠΧοεῖο ΛΟΎΤΕ ἔροιο] ΕβΟἌΡΝ τπὲ εχ 
ἌλλοΟ χε ἄβρᾶρδλ ἄβρδὰρδλι. πεχᾶοι χε εἴο φήῆτε ᾧ Ἀπεῖ- 

9. »ᾶ. πέεχε ΠᾶΥ ΤῈ Ἅε Ἀνπχοεῖο πᾶς] χε Ξιἡπρεῖπε π ΤΕΚΟΙΧ ἔχ ϑκ 
πι9ηρεθηλλ' ΟὟΥΔΕ ἈΠΡΡῸΡ ΠΕΘΟΟῪ πδοι᾽ δϊεῖλλε τὰρ χὲ εκλλε 35.- 
ἌΛοΪ ΔΎΩ ΕΚΡΦΟΤΕ ΦΗΤΟ ἈΠΝΟΎ ΤΕ, ἈΧΠΕΈΚΓΟΟ ἐπέκηρε κ35- 

13. ἌΛΕΡΙῪ ΕΤΥ̓ΒΗΗΤ. ἄβρδρδηρ λε δΔοβὶ πνεβδλ ἐρρᾶι ΔΟΝ ΔΎ 
ΕὙΟΪΔΕ ΕἸῊΡ ἐροΥνΝ δὰ ΟὙηΝν. δα βεῖ Ἅε ποῖλε δ τ  ΔΟΟ 

“ ερρᾶϊ πουθυοΐϊᾶ ἐπαλὰ πίοδδκ πεῦηρε. δἄβρᾶρδη, Ἅε δΔα- 
ἈΛΟΥΤΕ εἐπλλὰ ΕΥΑΑΔΎ ΧῈ ΠΗΪ ἈΠΝΟΎ ΤΕ χε ἃ ΠΝΟΥΤΕ ΝΔῪ 
εροΐ “πΡΗ ΤΟ χεκᾶο ΕὙΈΧΟΟΟ ἈΜΠΟΟῪ ΧΕ ἃ ΠΝΟῪΤΕ ΟὙΟΝΟ, 

'5 ΕΒΟᾺ δἴχλι πεῖ ΤΟΟΥ. ἃ ΠΑΥΥῈ Ἅε λπχοεῖο ἈΛΟΎ ΤῈ ἔροα] 31π- 
16 ἈΔερ οΕπΟΝ ΔῪ ΕΒΟΔΟΝ Ὑπὲ εὐχὼ κλλοο ΧῈ ον οὐώρκ δίωρκ 

ἈλλλοΟὶ ἈΚΆΛΑΙΝ ἍΔ2λ01᾽ Ππέχὲ πχοεῖο᾽ ΕβΟἋ χε ἄκεῖρε »“ἡπεΐωδχε “-- 
τ πε ΓΟΟ ΕἘΠεΚΕθηρε πεκλλερὶ᾽ Τὶ ΕἸΓΒΗΗ Τ᾽ ΤΕΝΟῪ 6Ε ΟΝ ΟὙΟΛΛΟΥῪ 
ὙΝΔΟΛΛΟΎ ἐροκ᾿ ον οὐδωυδί ἐηδκδουδὶ ελᾶ τε ἄγω νὰ τᾶ- 

90 ψπεκοπρλϑλὰ πϑὲ ΠΠΟΙΪΟΎ ΠΉ πε’ ΔΎ πθὲ πω ετοᾶ τη 
ϑδ'λδοοδ᾽ ἔνδτρε πεκοπρακᾶ κληροόνολλει παπολίο ππευχᾶς- 

ι8. ΧΕ ΕὙΕΧΊΙΟΜΛΟΎ ερορδᾶϊὶ ο3ὲ πεκοπραλὰᾶ πόὶ ὄπρϑνοο ΤΉΡΟΥ 

] - 

"Ἅλε, Π|. -Ξ- στ. χαι ῳχοδομησεν εχει -- χαπχοεῖο -- αῖ.; ξ5Γ. εἴ πη. ΟΠ]. --- “ἢ πίοδιδκ 

-- τῇ.» ΚΓ. ΟΠΊ. ---- Ἅε ροβῖ πᾶτε σευ ῥΓῸ καὶ -- πεκδε, Π1. τ- ρτ. ο ὃς εὐπεν, ΑἸοχ. 0Π1. 
-- τῇ παπεῖλαδ ργὸ 'δου ἐγὼ --- ᾿ἦ πεχεὲ πᾶττε (510) λε χαπχοεῖς πἴδοι, Π|. τε συ. χαν 

εἰπε -- ΠΕΘΟΟῪ ΡΓΙῸ ΡῥΓ. υνηδεν, τ. δι -- δηΐς δίεϊδε οὔ. ΤΕΠΟῪ - ΡΥ. νὺν -- ΕΚΑΛΕ 

πκακοῖ" δύω ἀδαπάήαι --- ἢ Ἀε ρῖὸ χαι - ροβῖ δοίηδνν οπῇ. καὶ ἰδοὺ -- ππθταρἢ. οὐορ 

ΘΉππε τὸ -- ΕὙΟΪΔΕ ΕΟ ΆΛΗΡ ἘΘΟΎ φᾶς ΟὙΘΗΝ ΡΓῸ δῥΓ. χρίος εἰς χάτεχομενος ἐν φυτῷ 

Σαβεχκ τῶν χερᾶτων; ΠῚ]. ΟὙΕΟΩΘΟῪ ΕὙΤΑΡΗΟ ὅκ30.] εν πε τᾶπ εν οὐηπ 

χε οἄβεκ -- δηΐες δοβεῖ Ἅε οπῇ χαι ἐπορευθὴ Αβρααμ. καὶ -- ᾿Ἰτεγὰ ὁ ἴῃ δι! τδ ἌΟα, : 

ἴᾶτη ΟΠΊΪ558,), οϑῖ ΒΌΡΟΙ ὙΘΓΒΙ ΠῚ ̓Γαϑιταΐα -- Ἢ ἊἈε ρῥτὸ χα! -- δηΐς επλλᾶ ΟΠ. τὸ ονομα 

- πὶ ἈΠΗΠΟΎΤΕ, Π1. -- ΡΓ. Κυριος εἰδεν -- χε ἃ πποῦτε ΠΔῪ ἐροΐ ἸΦΗ ΤΟ σ᾽ Ο558Π 

βαρίαηϊ -- ἃ ΠΗΟΥΤΕ ΟὙΌΤΟ ΕΒΟἋ, ΠΙΘΠΊΡΗ. -- σγᾶθς. χυριος ὠφθὴ -- ὥπεΐτοοῦ - ΓΠ.». 

Βῖαθς. ἐν τῷ Ὃρει --- 5 δ πδιττε (510) ἍἍε, πιθιηρῃ. -- ρίδες. χαϊι..... -- ΤΠ ΠΊΡΗ. ροβῖ 
πδόις δά. που -- ἔροα! ΡΓῸ τὸν ἀβραΐψψ. --- ἰδ οὶ ουωρκ δίωρκ χϑλλοΐ ἀκαρεῖ 
ἈΛΆΛΟΙ ΡΙῸ ΠΊΘΠΊΡΏ. διώρκ ἀπλλκοι, σῖᾶθς. χατ ἐμαυτοῦ ὠμοσα --- ἢ τέκον δέ ἀδαϑί 

ἴῃ σγᾶθο. εἴ ΠηΘΠΊΡΗ. -- ἔλλδ τε δύ τηδτδιῦο Δραπάδη -- γδυτρε.... κἈΉ ροπολλενῖ 

ΠΊΘΙΏΡΗ. -- ρίας. χληρονομήσει -- ππεγκδε, τη. εττὶ ΟὙβηκ, ρῖ. τῶν ὑπεναντιῶν 
-- 1δ ροβῖ τηροῪ ομῇ. οὰπὶ ΑἸεχ. τῆς γῆς. ' 

σεη. ΧΧΙΠ, το-τ8. 
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ΕβοᾺ χε ἄκοωται ποὰᾶ τᾶολη. δἄβρᾶρδλ, Ἅε Δ κΚοτ αὶ ἃ 
περ λκο δ᾽ ΔΎΤΩΟΥΝ ᾿ΔΎΛΛΟΟΙΟΕ ΦΙΟΎΟΟπ ΔΎεΪ ερρᾶὶ εχν 

τώωτε Ἀπᾶνδιυ 

ΧΧΙΧ. 

ΡᾺ: 

96 

32 

30 

ὙἘνδεξοσλολοτεῖ καπᾶὶ καπχοεῖο ΠΝΟΎ Τ᾿ Εἰ Βε πδὶ ΔολλΟΎ ΤΕ 

ἱπτὰ Ἅε ὁ᾽ ΤΟΟΎΕ ϑὠπε᾿ Εἰ ΦΗΗΤΕ ΝῈ διὰ τε πεχε :ἂἃ- 

κωβ λε πλᾶβᾶν χε ΟὟ πὲ πᾶι ετἄκδδο πᾶι' εἰε ἂν διρ- 
Ββωκ) νᾶκ ετϑὲ ορᾶ: χη δΎω ετβὲ ΟὟἹ ἄκροδλ """Τϊ. 

πεχᾶοὶ Ἅε πόὶ λᾶβᾶν χε πνεοῦωπε πτεῖρε "᾿πεῖλλδᾶ εὖ 

πἩΤΚΟΥΪ οᾶθη πτ νοῦ χῶκ  εβθοᾺ πτοἄωαε πτδὶ τα πἂκ 
τ τ κεουεῖ ἐπαλὰ πρβ ετκνᾶδδο οὰφ τηί πτκεοάςϑαε π- 

ροαπε. ἃ ἴδκωβ δἍε εἴρε οἴ νδῖ δαχὼκ ΕεβοᾺ ποῦθε πὴ Ὴ δ΄" 

ἃ ᾶβᾶν τ πρρᾶι ΧΗΣ τεοζθεερε πᾶ πόρε. ἃ λᾶβὰν 

λεὲε τ πρρᾶιχηλ τεοώεερε πβᾶλλᾶ τεοικολὰλ πᾶο πρϑι- 

δῖα. δοβὼκ ἐροΎν ὡὧἂ ρᾶνχηλ᾽ ἃ ἴδκωβ οὐεὼῷ δρᾶ νη κ 
ΕΦΟῪ ελίδ᾽ δοροῦλο δ πᾶς πκεοάςϑαε προῦπε. ἃ πχοεῖο 
Ἅε ΔΎ χεοεέδλοοτε πλίδ᾽ "Δ οΎὼΝ ΜΤΕΟΟΟ ΤΕ οΡΑ ΧΗΣ ἍΕ 
πευδόρην τε. ἃ δίὰ Ἅε ὦ ἄοχπο πούώηρε πίδκωβ᾽. δο- 

ΜΟΥ ΤΕ ἐπεοιρᾶν ΧῈ ΦΡΟΎΒΘΗΝ εοχὼ ψλλλοο χὲ ἃ πχοεῖο ΝΔῪ 
ἐπάϑβϑῖο δ πᾶὶ ΝΟΎΘΗΡΕ ΤΕΝΟῪ 6εὲ πᾶρδὶ νδουδῦτ. 

ἃ δίδ οΝ ὦ ἄοχπο Ἀπελερον ΔῪ πηρε πίδκωβ᾽ πεχᾶς χε 
ΕΒΟᾺ χε ἃ πχοεῖο οωτλ χΧῈ σελλοοτε κλλλοὶ Δοΐ πὶ ψαπεῖ- 
Κεου δ΄ ΔΟΛΛΟΥΤΕ ἐπερὰν χὲ οὐεων. δοὼ ΟΝ ἄοχπο πκε- 
ηρε πίδκωβ᾽ πεχᾶο χε ρϑὰ πεϊουοεῖΐςυ πᾶ δὶ πᾶ κτΟΙΩ Οδροί᾽ 
δΐχπο τὰρ πᾶς ΝΩΟΟΛΑΝΤ ΝΟΩΘΉΡΕ᾿ ΕἼ θεὲ πᾶϊ ΔΟΛΛΟῪ ΤΕ εἐπεῦ- 

ρΡᾶν χε Δευεῖ.0 δοὼ οδΝ ἄοχπο πκεηρε πεχᾶο χε ΤΕΝΟΥ 

19. δγακοοςοε..... δνεἴ ΡΙῸ τῇ. ΔΎ ΕΝ ΟῪ - σΓ. ἐπορευθησαν --- ΧΧΙ͂Χ, 35 νεῖρα ἰπ 
ῬΑγοπίποβίη, “ιι86 οχίαραπί ἴπ ἴο]. ἀδβρεγάϊϊο, εχ Ἴοπίθοϊαγα γαϑίιται -- πδκ -- ΑΪοχ. 

γαῖ. εἴ τι., σ΄. πάρα σοι --- ὅὅὃ πεχδο! Ἅλε πσὶ Ἄδβδῃη -- τῇ. γαῖ. εἴ Αἰεχ. εἰπεὲν δὲ 

λαβαν, ρταες. ἀπεχριθη ὃε λαβαν -- πεπεῖακδ. -- πῃ. εἴ αῖ., στ. ἐν τω τόπῳ ἡμων 

"31 τυχκεονυεὶ -- τα. πετίκεΐ ΡΓῸ ρῖ. και ταυτὴν --- 3. πρρδοοη Ἃ τέο εερε -- π1. αΐ. 

εἴ ΑἸθχ., ρῖ. οπί. ραχὴλ --- ὅδ ὧδ ρδοςΗἋ (5:0) -- ἴδκωβ ἀβαβῖ ἴῃ ρσ. εἴ πῇ. -- ροβῖ 
οΎες οϑί Πἰτασγα σαΐπαιις ΠΠ}ΙΘΓΑΓΠῚ σαραχ, 486 ἰΘρῚ πααμθαπί --- ὅἴ παοεῖς -- Ναΐ.; τῇ. 
Ξ στ. χυρῖος ὁ θεος -- ἰ6γὰ Ὑ ἴῃ πεΎδσρητι 18ΠΊ ΟΠΊϊ558, ΓΟϑυπἴὰ οϑί ΘΌΡΟΥ ΨΘΙΒΠῚ 

-. Ν᾽ ΡῚ 

ἃ ῬΓ. πιῆ. --- δ" δονούτε, τῇ. οὐορ, δοῖγρεῖ -- Ναῖ., ρ΄. ἐχάλεσε ὃε --- ὅδ. χιδ οπ 
Ξ- ΑἸἰοχ. γαῖ. εἴ π|., ρυύ. οὔ. λεια --- δ΄ δοῖπο πκεώῦηρε πίδικωβ., 1. -- ρσ.. χαι ετεχεν 

Πς υἱον.- πᾶκτος! «υδροΐ, ΠΊ, -- σΧΓ. πρὸς ἐμου εσται --- δ᾽ Δοὼ οἷ -- ρσ. και συλλαβουσαὰ 

ἔτι, πῇ, ΟὙῸΡ δΔοερβοκι ετὶ πλχε διᾷ - π᾿πχοεΐο πποΟΎ ΤΕ, Π. - σΓ, ἰἀπίαπιὶ χυριω. 

σεη. ΧΧΙΠ, το. ΧΧΙΧ, 25-3». 

ἽΡ.ιῬᾷη: 

πῆ ν Ἐ15 

Ῥ- Ῥᾶ: 

ῸῚ ΚΝ ἧς 

ἜΠΟΣ ὩΣ 



ΓΙῸ Ϊ 2. 

Ῥ. Ῥε: 

2ή 

ΧΧΧ. α ἐπεοιρᾶν χε ἸουἌδο ΔΟΔΟ εολλῖοσε. ἅ φορά ΧΗΣ Δε πδΎ 
χε ἌΠεοχπε ηρε πίδκωβ᾽ ἃ φορά χηλ κῶρ, ελἴδ "τεοοωπε' 
πεχᾶο πίδκωβ χε ὦ πᾶὶ πρϑνηρε ΕβΟᾺ ΠΡΗΤΚ᾿ επε 
Ἄλον ὙνᾶδλλοΥυ. ἃ ἴδκωβ δῶν Ὁ εςρρᾶ ΧΗΣ πεχᾶσ πᾶς χὲ 
ἍΔΗ ΔΝῪ ΠΝΟΎΤΕ ἄπνοκ᾽ πᾶὶ πτδοβοῦέ πκᾶρποο ΠΦΗ͂ΤΕ. 

πεχε ορᾶ ΗΔ πἴδκωβ χε εἴο τἄρλιοδλ βδλλδλι βὼκ 
ερ ΟΝ δᾶροο᾽ ἄγω οπ δλλῖοε ΟΙΧΝ πᾶπᾶτ. τἄκδᾶ ΟΥΗηρε δὶ 

.« δῷ εβθολ πρητο. δούῖ πδὲὶ πβδλλᾶ τεορλο δὰ πορἴλλε' 
»" ἴδκωβ ἌεἾ Βὼκ ἐφροΥν ωᾶροο. δοῶ πόι βδ'λλᾶ Ὑρλλο Δ Ἃ 
. πρρᾶ ΗΔ ἄοχπο ΝοΎηρε πΐδκωβ. πεχᾶο ΠΟΙ φορᾶι ΧΗΣ χε 
ἃ πχοεῖο πνοΎ τε κρῖνε τϑλοὶ δΎω δοοώτιλ εὐδολλη ΔῸΓ 

τ πᾶϊ πνοΎύηρε. ΕἼ Βεὲ πᾶϊ ΔΟΛΛΟΥΤΕ ἐπειρᾶν χε λᾶν. δἄοω 
ΟΝ πόὶ βᾶλιλὰ τριλο δὰ ΝΑ ΧΗΣ ΔΟΧΠΟ ἈΠΕ ΟΝ ΔΎ πῖᾶδ- 

8. Κῶωβ. πεχᾶο χε ἃ πχοεῖσ ΠΟῪ ΤΕ «ΟΟΠῚῊῚ εροο ἄϊωωτυ ͵ἊΝ 

τδοώπε ἄγω δίδακδοόνλ' ΔΟΛΛΟΎ ΤΕ εἐπεειρᾶν χὲ εφοδλεῖαι. 

9. ἃ δλίδ Ἅε πδΎ χὲ ΔΟλο εολλίοε' δοχὶ ποελῷδ τεορϑλο Δ 
ιο δοτἄδο πἴδκωβ εὐορίψλε. ἃ ολφὰᾶ ὦ τρϑρδὰ πλὶδ δο- 
: χπὸ πούηῆρε πίδκωβ.: “πεχδο 1... ΠΕ 

ἐξ, 

ερ 

ἣν πρχ 35) "Μοὶ Ἀπεκβέκει τᾶ τᾶδοι νᾶκ. πεχᾶσ Ἅε πᾶς ΠΟόὶ 

ἴδκωβ χε ΝΠ ΤΟΚ ΠΕΤΟΟΟΎΝ ΕΥΆΝ Το δ πτδίδδο πδκ᾽ 
ὃ ἄγω τἄπο ΝΝΕΚΤ ΒΝΟΟΎΕ εὐ νλαλαδί. φῸΠΝΚΟΥΪ ΝῈ ΝΕΎΘΟΟΠπ 

πἂκ πᾶλλτο εβολ᾽ ΔΎ ΔΎδωΟδΙ περ ΟΎο᾽ ἃ ΠΝΟΎ ΤΕ ΟἈἸΛΟΎ 
Εροκ ορϑξ πρᾶεῖ ἐφουν ᾶροκ. ΤΕΝΟΎ δὲ ρῶ εἴν τ λλίε ΟὙΗΪ 

" πᾶὶ Π͵ΥΝΔΎ. πέχὲε λᾶβδν πᾶ χὲ εἴν τ ΟὟ πᾶκ'᾽ πεχᾶςι 

ΧΧΧ, ' ελῖδ ἀβεβῖ ἴῃ σσ. οἵ π|. -- ὐδὶ εδὶ πρίηρε ΕΒΟἋ ΠΡΗΤΚ, πη. Ξι »Γ. δος μοι 

τεχνὰ -- οι ἴῃ πρηΘΗρΕ ἴῃ ΓΑΒΌΓα 40 Δ]Το γα τηδῃ. -- ροϑῖ ρδΑΛΟΎ ΟΠ]. ἀποκ --- ἢ Ἄνη 

ΔΗ πηΟΥτε ΔΠΟΚ, ροΓ. μη ἀντι θεου ξγὼ εἰμι. Τῇ. ἍΔη ὅπῸΚ ἐὰν, ατὰν: πο Τ᾽ 

ΡΘΗ ΤΕ ΡΓῸ ΡΥ. ἐστερησε σε χᾶρπὸον χοιλιας εἴ Π1. ...ὄ πε πέσει -- ὃ πεῖζε, ἡ]. ΞΡ, 

εἰπε ὃς -- ἀκ ἴῃ ταροκο δ. Ἃ ἔοσγα θναηυὶῖ -- Βα ἈἌΆδαι ἴτὰ σοά, Ηϊς, 115 Βα ἈᾺΣ. -- τᾶκδ. 
οΥΘηρε δὶ, ΡΊῸ τεχνοποιήσομαι --- ὁ Ἅε δηΐα βωκ - αῖ., π|. -- ὅσ. και ---- ὃ πχοεῖς 

πο ΤΕ, ΡΓ. εἴ τῇ. ἴἀπίμπ) Ὁ θεὸς --- ᾿ ρΡοβῖ “π᾿ παλεροιδνῪ οἵ. πῶηρε --- ὃ πεχδο 
Ξ- γαῖ., πὶ. - γι. χαι εἰπε ρᾶχὴλ -- πχοεῖς πποΎτε, Π|. -- ΡΥ. 0 θεὸς -- ΔοοΎτε, 

Βοιρία πη δ λκοΟΎ τε, ροϑβῖθα Ὁ εἰὐνῳ τῆλ Πα, Ὁ ΣΩΪΏΙ νἱάθίιγ, οπλοπάδίαπα -- ε᾿98- 

Ἅεῖλα ῥῬῦὸ πεφρϑδάλειλ - Ναί, 5 Ὁ ἴῃ|τῖο ΟΠ: ΟἸΠΠῚ γατὶ δ. ἴδκωβ δε βωκ εδουπ 

ὥδρος Ξ πΊ. οἵ ΑΙθχ., σύ. χαι ἴϑὰν προς αὐτὴν --- “Ἢ ρᾷρ. ΡΒ: ἀεδιηϊ δὰ νὸ- 

ζοῃ πεχδο: 564 16 η5 [Ὁ] πὶ ροτΐ --- ὃ τατᾶδο πᾶκ -- πῇ. οἵ Αἴοχ, δωσὼ αᾷν, } 

δύ. οὔ. σοι --- "3 προς λε πδα - τῇ. αῖ. εἴ ΑΙοχ. εἰπε ὃε αὐτω, 51. οὔ]. αυὑτω 

-- δ δ πποῦτε σὐλοῪ -- Π.; ΕΣ Ὲ ευλογησε... χυρίος οθεος, ΑΙοχ. εἴ γαῖ. οπι. Ὁ θεος. Ἦν 

ὅεη. ΧΧΧ, 1τ-ἰι. 28-31- 
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πᾶς πόαὶ ἴδκωβ χε πνεκ᾽ λᾶδυϑ πᾶὶ εὥωπε εκωᾶπειρε 5κ1- 

πεΐωδχε νηδλλοονε ΟΝ ΝΝΕΚΕΟΟΟΎΥ ΔΎΩ ἰηδρᾶρερ, ἘροΟΎ. 
5. ἈΜΦΡΕ ΝΕΟΟΟῪ ΤΗΡΟῪ εἴ ΕβΟἋ ΟΦ, ΤΟΟΥΚ ἈΠΟΟῪ ΝΥ  πωρ "ΟἹ. 2. 

ΕβΟἋᾺ ΝΦΗ ΤΟΎ ΝΕΟΟΟῪ πἴλλ ΕΤῸ πδΎδν δὴ περίεϊ θ᾽ ἀυῳ δὸ 
πογωβ Νιλλ ἈΝ ΠΟΟΎΟΪΟΥ οὴ πβᾶδλλπε εὐέθωπε πᾶὶ π βεκε. 

8. Η,ΎΕ ΤΔΑΪΚΔΙΟΟΎΝΗ ΟΕἾΤκ πὶ ορᾶϊ ον ρᾶοτε ΠΡΟΟῪΎ ΧΕ 
πᾶϑβεκε πε πᾶΐϊ ἈΛΠΕΚΆΑ ΤΟ Εβολ΄ ΟὟῸΝ πῖλλ ΕἸ ΠΟΥΟΟΎΟΪΟΥ ἂν 

πε’ ἀγὼ πω ἂν πρὸ πουωβ ονΝ πβᾶδλλπε "“,",΄ὴ ΠΕΤΕῈ ΝῸ0 
8ι ἀπ ΠΔΎΔΝ ΟΝ ποίει β΄ εἴε πτ άία "Τὰ παχίουε. πεέεχὲ λᾶβδν 
5 πδο! ΧῈ εσεωπε κὰ Τὰ πεκᾶχε. δΎω ΔΎπωρχ εβο0ᾺᾺ 31πε- 

ΘΟΟῪ ΕἸ ΔΎῪ ΝΗΟῚΕ ΠΟΟΎΟΪΟΥῪ ἈΝ πρὸ πουωβ ἈΝ πβθᾶ- 
ἄαπε ΕΤῸ ΝΡΉΤΟΤΟ ἈΝ ΟὙωΒ πἴλλ ΕἸὙΝΦΗ ΤΟΥ ἈΝ ΝΕΤΟῸ ὑρ.» ξ: 

5 πἩάᾶνδη δὴ περίεϊβ. δεῖ ΣκλΟΟΥ ΕΤΟΟΤΟῪ ππεοζθηρε. δα- “511: 
ὙΤὙΡΕΎΥΟΥΕ ΝΟΥΡΙΪΗ ΝΟΟΜΝῪ ΝΠΡΟΟῪ φ4λλλοοςθε Ν ΤΕΎΛΗ ΤΕ ΔΎΩ 

ΠΉ͵ΉΆΛΗΤΕ πίδκωθβ᾽ ἴδκωβ Ἅε πεύϑλοονε ΠΝΕΟΟΟΥῪ πλᾶβδν π- 
ὃ γδΎωωχπ. ἃ ἴδκωβ Ἅλε χὶ ποῦθε ΝΟ ΤΎΡΔΕ ΕΟΟΎΕ ΤΟΎ 

᾿ς ἄγω κεογὰ πῶε πκᾶροιᾶ ΜΚ} Κεογὰ πῶῦε Ἀπλὰᾶτδποο δο.- 
Κακ "9 “ΟΟὙ πόι! 'Ιἄκωβ ΠΟΝΤΟ ΕὙΟΎΟΒΟ ΕὙΟὼΚ εἐπετου- 
ΕΤοΟΎω τ᾽ ἃ πετουοβθ λε ππτδοκᾶκο ΟὙωΝ δ᾽ ΕΒΟᾺ δὴ πόε- 

8 ΡΟΟΒ ΠΉΟΤΟ. δοκὼ Ἅε ΠΝΟΈΡΟΟΒ ΝΎδΔΟΚΔΚΟΥ οὐ πότ 
ΔΝ ΤΟΟ χεκᾶο εὙδ ΝΕ: ΠΟΙ ΝΕ ΟΟΟῪ εὐ ἈΠΆΚΤΟ ΕβΒΟΔ "ΟἹ. 2. 

8) ἩΠΝΟΈΡΟΟΒ ποεχίουω πόϊ! ΝΕΟΟΟῪ εἐνπόεροοβ: δἄγυω Π ΤΕΡΟΎΕΙ 

Νόι! ΝΕΟΟΟῪ εοὼ ἀΎχίοΎω εἐπσεέρωβ᾽ ΔΎ πευλλῖοε ΝΟῚ ΝΕΟΟΟῪ 

ἽἜ εκώδπειρε -- Π1.») ξδ΄. ξεᾶν ποιησῆς μι -- ΕΡΟΟῪ -- Π1.;) ΚΓ. ΟΠ]. --- ὅ5 Εβ0Ἃ πρη- 
ΤΟΎ, ΚΓ. εχειθεν -- τῇ. ἸτδῪ -- φὸ πουώβο πιλλ ῬΓῸ πᾶν διαλευχον, πη. πιξουνῖς 

δονδι --- ὅδ Ἰτογὰ ὁ ἴῃ πουώβτο ΠΟ ΠΘΓΠΪΙΓ -- εἴε τ δία τ παΐονε, σι. χεχλεμ- 

μενον ἐσται παρ᾽ ἐμοι; τῇ. εὐξωυῶπι ΕὙΚΟᾺπ τον --- ὅὁ πεχε, Π|. -- σΓ. εἰπε δε 

-- δ χυπωρξ, π|. -- στ. διεστειλεν -- αἰ πεέτὸ πδΎδη ὃ περίεϊβ ῥγὸ συ. χαι πᾶν 
Ὁ Ἣν Φαϊον εν τόις ἀρνᾶσι χαι πᾶν ὁ Ἣν λευχον εν αυτοῖς; ἴἴ6π ΑΙθχ. οτάϊπα 1η- 

ΥΘΙΒΟ Χ. πᾶν ὁ Ἣν λευχ. εν αὐτοῖς Χ. πᾶν ὁ Ἣν φᾶιον ε. τ. ἄρνᾶσιν, Οοἂϊ σοηδοηδῖ ΠῚ. 

- δ΄ ροβῖ χὶ τη. -- στᾶθς. εαυτῳ -- ποῦθε ΠΟΤΎΡΔΞ ΡΓΙῸ ΡῥΓ. ραβδον στυρακινην, 

τη, πουβωτ πε ποτυρὰξ - πκᾶροιδ ΡΓῸ χαρυΐϊνην,) Π|. οὟε ΠκΚδρΡΎΣ -- ΚΕΟΎ Δ 

πε ππλδτδᾶπος, Π|. -- σΓ. πλατάνου -- λε -- τηθΙΏΡἢ. Αἰδθχ. αῖ, 4]}114116, σΓ. ΟΠΊ. 

- δ᾽. δαᾳκῶ Ἅλε, π᾿. -- στ. και παρεθηχε - οὶ πδῶτ ἀλάδῖττοο, Π|. πθορηι θεν 

ΠΙΉΔΊΓΤΟΟ ΤΕ ΠΙΛΘΟΥ ΠῊῚΕ ΠΙΕΟΘΟΥ, ΚΓ. ἐν τοῖς ληνοις των ποτιστηριων του 

υδατος -- Ροβῖ δἰΐϊθγιπ) ππδέροοβ Ομ]. σὰ ΠῚ πὶ. ἐλθόντων αὐτῶν εἰς τὸ πιεῖν -- πδι 

ροβῖ ποεχίουῳ δὶβ βου διτογ ἴθ ἔπε νουβιβ δἵ ἱπ|τῖο βεαα θη -- ὅδ᾽ δύ πτερογεῖ... 

εοώ ζοπιρθηβαῃΐ αὰ8 ΞΌΈΡΓα ΟΠΊϊ558 58η1 -- ΔΎ ΧΊΟΥ επδέρωβ -- σΓ., Π1. σὰ πῃ ΑἸοχ. 

γαῖ. αἰτβαὰθ οπΊ. 

σεη. ΧΧΧ, 32-39. [4] 



πρεένδοὸ Νουωβθ λὴὸ οηδΎεϊΔΎδν ἈΠ φενδ ΎΔΝ ἤκράλεο π- 
Ὁ ΟΟὙΟΙΟΎ. πέερε ἴάκωβ Ἅε πωρχ εβολ ππερίεϊβ᾽ δΎω δα τὰ 

ἐρὰ ΤῸ ΝΟΎΟΪΔΕ ἥρὺ Ννουωβ ἈΛΠΆΧΤΟ ΕβῸᾺ ΠΝΕΟΟΟΥ ἈΠῸ 
ΠΕΤῸ πΝΔΎΕΪΔΎΔΝ 'ΤΗΡΟΎ ΟΝ περίεϊ θ᾽ δοπορχ οΎ πᾶς ΕθΟἋᾺ 
πϑένορε ποδουοδ' ΔΎΩ ἈΠΕ τ ΔΡΟΎ πὶ ΠΕΟΟΟΥ πλᾶβδν. 

". δοώπε λε ρΆΑ πεγοεΐῳω εἸΤΟΎ χΙΟΎ ΠΡῊ ΤῸ ΝόΙ! ΝΕΟΟΟῪ 
ΡιΡξ: εγώ" πεωᾶρε ἴδκωβ κω ππόέροοβ ἈΜΠΑΛΤῸ εβ0Ὰ ΠΝΈΕΘΟΟΥ 

2 ΟΝ πόσώτ' ΕΤΡεΥ Χίου κἂ τὰ πόεέροοβ. εὐωδηνλλῖοε Ἅε πότ 
ΝΕΟΟΟΎ Ἀλεκᾶ ΔΎ ἃ πνουωβῷ λε πε πλᾶβδνη ΔΎΩ ὄΝΕΤῸ 

-- ἩΔΎΔΝ πἴδκωβ. ἃ πρώλλε ρρβλϑλᾶο εὐλᾶ τε ἄγω δΎωωπε,. 
πδο Ν σι Θὲν ΤΆ ΝΟΟΎΕ ἐν δυο ὝὙ" ἈΚ. ΦΕΝΈΦΟΟΥ ἈΝ ΟΝ δ, 
ΠΡΟΟΥΤ ἈΝ οπρακοδᾺ πορίλλε' ἈΠ ο πόδ ΑΛ ΟΥΣ ἈΝ οπείω. 

ΧΧΧΙ. 1 ἃ ἴδκωβ Ἅλε οὗτᾶλ ενῦᾶχε ππηρε πλᾶβδν εὙχὺ 

ος ἅλακ00 χὲ ἃ ἴδκωβ χὶ ππκὰ ΤΗΉΡΟΎ ψαπενείωτ' ἀΎω ἐεβολοπ 
᾿ς01.2.. 3 πκὰ κἡπεπεΐωτ δοχπο πᾶς Ξχπεΐεοου ΤΉρΟα. “ἃ ἴδκωβ Ἅε, 

ΠΑῪ ἐπρὸ πᾶ βδν ΔΎΩ εἴσ ΦΉΗ ΤΕ πες] πλλαδ οὶ ἄν Θεὲ πΟδΟΙ 
ἈΚ ΑΛ ΤΕΠΟΟΎῪ ΠΡΦΟΟΎ. πεχε πχοεῖο που τε πίδκωβ χε 

ΚΟΤΚ ερρᾶϊ επκᾶρ, Ἀαπεκείΐωτ δΎω εφρδϊ ετεκτεπεδ᾽ τἄάθπε, 
ιπαλλᾶκ. ἃ ἸΙᾶκωβ Ἅε ΧΟΟῪ ΔΟβλΟΥΤε ελίδ ἈΝ ΟΡΑΧΗΣ. 
5 ΕΒΟἋ ετοώτθε ἐπαλᾶ ΕἸΤΕρε ΝΕΟΟΟῪ “Ἅ0οΝε ΠΡΗΤῚ πεχᾶ 

ἩΔΎ χε ἐνδΔΎ ἄποκ επρὸ ΨΨΠΕῪ πείΐω τ χε ΝῸ} παλλλδὶ ἂν ΘΕ 
ποδΟ ἈΝ ΔΑΝ ΤΕΠΟΟῪ ΝΠΦΟΟΎ ΠΝΟΎΤΕ Ἅε Ἀἡπδεΐω τ πεοῦοοπ 

ὁ Ναλαδὶ ΠΡΉΩΤΝ ἍΔΕ ΦΩΟῪ ΤΗΎΤΝ ΤΕΥΎΠΟΟΟΥΝ Χεον τᾶσοα 

ἽΡΙΡΗ: τ ΤΉΡΟ δίροραλο Δ ἌΠΕῸ πείωτ. πετπ εἴωτ λε δηιρουρώωτε. 
φοῖεαν χω δομοΐθε πάπᾶιβεκε ἀἕπολητ πρίεϊ θ᾽ 5ῖπε ππού τε λε τάᾶσ 

5. ἄς πᾶᾳ εθλλκοῖ. εωπε εὐᾶπχοοο πᾶϊ ΧῈ ΝΕΤῸ ΠΤΟΤΟ Ὲ 
ΝΕΤΌΏΟΟΠΝ πᾶκ Ἡβεκε᾽ ΤΠ ΤῈ ΝΕΟΟΟῪ ΤΉΗΡΟῪ ΧΠῸ εο|0Ὸ ΠΉΤΟΤΟ ΝΕ 

εὗτωπε Ἅε οΝΥ᾽ εἰ δ ηχοοο ΧΕ ΝΕΤῸ ποθ πετ νᾶθῶπε πᾶκ 

" Πβεκε' ΤΕ ΝΕΟΟΟΥῪ 'ΤΗΡΟῪ χπὲ οὐωβ πε. ἃ ΠΝΟῪΤΕ ἢ ἢ 

ἢ. ΝΝ ΤΒΝΟΟΥΕ ΤΉΡΟΥ ἈΛΠῈῚ Νπείωτ Δ Τα ΔΎ πᾶδὶ. δοῶπε ΔΕ 

“. 

κ᾿ ἣ τ 

12 ερωδηάλισε ἍΕ -- πη. εἵ σ᾽. ἡνικα δ΄ αν ἐτεχε, ΑἸοχ. νι. γὰρ ἔτεχον --- 18 ἐξεδ τε 

5616], Π1. -- στ. ὈΪ5 --- ΧΧΧΙ, ὁ πδε -- ἢ.» δ5Γ. οὁΠ|. --- ὅ Ἅε ῥτὸ χαὶι --  πεχε πχοεῖσ. 

πηοΎτε, Π1. -ἰ σΓ. εἰπε δὲ χυριος --- ' ελι δ᾽ ἈΠ ΘΡΔΟΚΗἋᾺ τ ρΓ. εἴ Ναῖ., πι. οπὶ ΑἸΟΧ. 

ραγχῊλ χαι λιαν --- ὃ παιδὶ - ἴῇ. οἵ ΑΪοχ. μετ᾽ εμου; σταξδο. προς εμου ἘΞ" πετῖτ 
εν τν ᾿ ν 
ἴῃ πετπείΐωτ ἵπ ἤπα Ῥὰρ. ῥῬξ, γταρθίταγ ἱπ|το Ρᾶρ. ββαιθηῖ5 -- ᾿ἰῖοσα ρ ἀπ δοϑονυ- 

ρώωπε ([ἴὰ οἴϊαπ) ἰηΐγα ν. 41 ἴῃ σοά. 269) εϑῖ ΒΈΡΟΙ ΨψΘΓΒΕΠῚ, ΠἸΘΙΏΡἢ. δαῦζορ, εροῦ 

- ποτε ἍΕ, ΠΊ. -- στ. χαι.... -- " παιδὶ ροβῖ ρχϊπηατη εὐ δικοος ἀθεϑί ἴῃ ΡΓ. οἵ πὶ. ον 

- 9 κοωπε Ἅε, πΠ|. Ξ δ΄. χαι ἐγένετο. ᾿ , κἢ 

οευ ΚΝ, 70. ΧΧΧΙ τον ΕΣ Ἢ 



27 

Ερε ΝΕΟΟΟΥῪ πᾶ χίογω ΔΙΝΉ ΔΎ ἘρΡΟΟῪ ο΄ὴ ᾶβ δ οιὴ ΤΡΔΟΟΥ" 
ΔΎΩ εἴς ΦΉΗ ΤΕ ΝΟῚΕ λιν ποῖλε πρὸ πνουωβθ ἈΝ ΝΜ ΉΤΉΟΤΟ, ἈΚῈῚ 
ἩΔΎ ΔΝ ΝκρΆλεΟ ΝΟΟΎΟΪΟΥΎ πευβᾶσε ερρδὶ εν ΝΕΟΟΟῪ "“1Ν 

" πβᾶδαπε. πέχε ΠπΠΑΥΥΕΔΟΟ ἈΠΝΟΥ͂ΤΕ πᾶΐ ΟΝ ΤΡΔΟΟΎ ΧΕ 
ι᾽ ἴδκωβ ἴδκωβ᾽ ἄποκ Ἅλε πεχδὶ χε ΟὟ πετϑοοπ'. ΠΝΎΟΩ ἍΕ 

πεχδεὶ πᾶὶ χε οἵδ τκΚ εορᾶϊ ΝΥΝ ΔΎ ἘΝ ΤΕ ἈΝ πολ πρὸ που- 
ωβ ΚΝ ΝΕΤῸ ΠΉΤΤΟΤΟ᾽ ἊΝ ΝΑΎΔΝ ΠΚΕρΆλΕΟ 31 ΝΕΤῸ ΠπΠοΟΥ- 
οἵου εὐβώωδε ερρᾶϊ εχὴὺ'' ΝΕΟΟΟΥ ἈΝ νπεβᾶδιπε' δίνη ΔΎ τὰρ 

1 ΕΝΈΤΕΡΕ λᾶβδν εἶρε ΛΟΟΥ νᾶκ. ἄνὄποκ πὲ ΠΝΟΎ ΤΕ ΠΕΝῚῪ Δι- 
ογώνθδ νᾶκ εβοᾺ ορϑλ πελλὰ ἈΞΠΝΟΎΤΕ φῦλ πρλὰ πτάκτωρο 
πὶ ηε ΔῪ ΝΟΎΟΕΙΤ᾽ ΔΚΕΡΗῪ πᾶΐ ΠΡΗΤΟ ΝΟΎΕΡΗ Τ᾽ 

59 δ λᾶάβδν λε βὼκ ἐφ ΟΝ Δ ΛΟΥΟὟ ἈΜΠΗῚ: πλιὰ Δ ΛΟΎΟΥ 

ς ΠΗῚ πιᾶκωβ ὉΠΟδε ΕἘροΟΎῪ. ἄσει Ἅε εβοἌρϑε πηΗὶ πιᾶκωβ᾽ 

᾿ς δΎω ρῃ» ΠΗῚ πθλλΟΔΣ ΟΝ ΤΕ ἈΠΟΘΕ ἘρΟΟΎ Δαβὼκ Ἅε φΟῪΝ 
81: ἘΠῊΪ ΝΟΡΑ ΧΗΣ : Φρδι ΧΗΣ Ἅλε δοχὶ ΝΗ ΆΟΔΛΟΝ ΔοΟκΑ ΔῪ οὰ 

ἃ» Θάπορεκ ἈΠύΔΆΛΟΥΣΔ δΔορήλΟΟΟ εορᾶι εχου. πεχᾶς ““πεο- 
ΟΠ ΩΤΥ χε πὼρ φρο βκ'νλοκ πᾶ χοειο᾽ "ἈΠΌ ΣΑ 5310: ΕΤΤΩΟΥΝ 

ἈἌΠΕΚΆΣΤΟ ΕβθΟἋᾺ χῆζὼν πᾶι ΝΝΕΘΊΟΛΛΕ (ΘΟΟῸΠ ψΨ14101. ἃ Ἄλδβὰν 
8ὺ ΔΕ ἈΝΟΎΓΘΕΥ ΜΠΗῚ ΤΉΡΟ Ἄποαρε πειλώλον: ἃ τΙᾶἄκωβ Ἅε 

πουδο δύσλθε κ᾿ ᾶβθαν ΔΟΟΎΩΣ Ἅε πόὶ 'Ιἄκωβ πεχᾷδεὶ 
Ἵ πλᾶβαν᾽ ΧῈ ΟὟ πὲ πᾶ χινόονο ΔΎΩ ΟὟ πὲ πᾶνποβε' χε ἂκ- 
ἃ ΠΩΟῪΥΡ πο δΔνω ΔΚΟΥΟΟΥ πηδοη Δ ΔΎ ΤΉΡΟΥ ΟὟ πὲ π- 
: ̓ς τγᾶκρε Εερο6] ΝἥΓΟΟΥ ΕβοΔΟΝ ΝΟΝΔΔΎ ΤΗῊΗΡΟΎ ἈΝΠΕΚΗΙ ΟἈΛΝ ΤΟ 

;. ἈἈπιλλὰ ἈΠΆΚΛΤΟ ΕΒΟἋ ΝΝΕΚ ΟΝΗῪ ΔΎΩ ἈΠΆΛΤῸ ΕΒΟᾺ ΠΝ ΔΟΝΗῪ" 
᾿ς δ ΘΕΧΠΙΟ ἩΥΎΝΆΛΗΤΕ ἈΜΠΕΟΝΔΎ. Εἰ ΧΟΥΩΟΥΤ ΠρΡΟπε ἈΨΜΝΠΟΟῪ ἄ- 

ΝῸΚ Γώθοοπ πϑλλλᾶ κ᾽ ΝΕΚΕΟΟΟῪ ΝΠ πυβᾶδλνπε ΞΞ ΠΟΥερᾷ ΤΟΘΗρε' 

- 

τ παχίονγω -- ΑἸεχ., π|. -- συ. ἐνεχίσσων..... εν γάστρι λαμβανοντα .--- τ ἴβδκωβ 

ἴδκωβ -- ΑἸοχ. εἴ γαῖ. .» Πὰν τ δΤ. 56 πηε] --- ξ ππτος λε πεχδο πδὶ, Ναῖ. χαν εἰπε μοι; 

Πη. -- ρτ. χαι εἰπὲν --- 15 Ἰτοτα οὶ ἴῃ πτακτώρο 5ΞΌΡΘΙ ΨΘΙΒΌΠΩ ἃ ΡΓ. ΠΊΔη. -- ρᾷσ. ῬΗ 

οἵ αἱῖ. οοά. 1. ἀδβιπιῖ αἀ νοςθπΠῚ πΟΎΕρΡΗ τ --- ἢ ροβῖ ψὅπηι: πλιδ ΠῚ, δἷ σΓ. αἸΝΘΥΓΒΈ ΠΥ 

ΟΥΘΙ ΠΟΙ ϑδγναηὶ ρευνησεν εἰς τὸν οἰκον λειᾶς, καὶ οὐχ εὑρεν' καὶ εξηλθεν εχ 

του οἰκου λειας. καὶ ἠρεύνησε τον οἰχον ΙΪαχωβ χαι εν τὼ οἴχὼ τῶν δυο παιδισχων, 

᾿ Ψαΐ. τἀπἴμπὶ εἰςελθων ὃς λαβάᾶν, ἡρευνησε τὸν οἴχον Ιαχωβ, καὶ ἐν τὼ οἴκω τῶν 

Ὺ δυο Ε΄ 50 - δαβὼκ ἍἍε -- ρσ., πἢ. οὐοὸρ δειθε --- ἶ παι ον (510) --- ᾿ πὰ- 

Ε΄ ἌΘεΙΟ -- Π1., σΊᾶδς, χυριε - χπζώπ, ἴῖὰ ςοἕ. ΡΓῸ. χε πχῶπτ.- οὐπτ -- Ἄδβδη ἍΔΕ 

ἐ ΑΡΒΗ εἴ ΑἸοχ,, δταθς. οἵη. ὃς --- δ Δοηογῶς ρτὸ δαηουώςς ---  πηδροηπδᾶδυ 

᾿ πΉρον, τη. -- ΟΓ. παντὰ τὰ σχευὴ τοῦ οἰχου τῶ ἰὰὰ 

μοι εἰκόσι, ἀξεενν ΔῈ: 
Εἰ ΧΟΥΓΟὟ, ΠῚ. - ΘΓ, ταυτα 

σεη. ΧΧΧΙ, 11-13. 33-38. 

Αὐ το. Εἰ Ζν 

ΤΉ ΘΘΕΧΙΕΙΣ 

Ρ. πτ: 

10) τ ἐν 

ΘΟ Ζ 



᾿ Ρ- πὰᾺ: 

ΒΟ: 

ΟΣ 2. 

28 

Ὁ. ἈΞΚΠΟΎΕΛΔΑ ΟὙΟΙΔΕ ΕΒΟΔΛΟΝ ΝΚΕΟΟΟΎ, Ἀ{πι|εῖιπε πᾶκ εορᾶ! Ἀπητὰ 
ΟὙΤΉΡΙΟΝ τἄκοοσ᾽ ἄποκ Δε πε ΕΘΟᾺ ΕἸΤΟΟῪ πὲ ΠΗΧΙΟΎΕ ν᾿- 
ΠΕΦΟΟῪ ἈΝ ΧΙΟΎΕ ΠΝ ΤΕΎΘΗ πιροκῷ ολλ πκᾶ Ύλᾶ ἈΜΠΕΡΟΟΎ 
ἊΝ πχᾶο ΝΜ ͵ΤΕΎΘΗ ἄγ ΦιΝΗα δαηοᾶρωβ εβοᾺ επᾶ δ, 

᾿ς ΕἸ ΧΟΥΩΥ ΠΡΟΑΛΠΕ ἈΝΠΟΟΎ ἄποκ ώοοπ οῳκ πκηϊ ἄιερρ νι- 
ΘΑ πᾶκ ΑΝ Ύ ΔΌΤΕ προλπε ἐπλλὰ ΠΤ ΚΟῦΕερε ΟΝ ΤΕ ἄνω 
00 Προλλπε ΟΝ ΝΚΕΟΟΟΎ ἀΎω Δἀκρουρώωτε πᾶβεκε ΔΗΤ 

πεέΘΙεΙΒ. ποάβηλχ οἴοοπ πλλλλᾶι πόῚ πνοΎ τε Ἀπᾶιτ' 
ἄβρᾶρδια ΔΎ θ9071εὲ ἈΠΔΙΩΤ εἰοᾶᾶκ᾽ ΚΔ ΧΟΟΥΎ πὲ ΤΕΝΟΥ 
ΕἸΟΟΎΕΙ Τ᾽ “ἃ ΠΝΟΥΤΕ ε ΝΔῪ ἐπάϑββιο πὶ Φιοε εν γᾶσίχ. 

Δαχπιοκ ποᾶ. δαογώωο Ἅλε πόὶ Ἄᾶδβᾶνπ πεχᾶς πειᾶκωβ 
χε πκθεερε πἄζϑεερε πε ἀΎ πῦηρε πἄζθηρε πε ΔΎΩω πΥΤΕς- 
ΝΟΟΎΕ πὰ ΤΟΝΟΟΎΕ πε ΔΎ πκδᾶὰ πΙλλ ΕἸΤΤΕΚΗ ΔΎ ΠΝΤΟΚ ΕἘΡΟΟΎ 
ΠΟῪ ΝΕ ΔΎΩ πᾶπγδ.θηρε πε εἰνὰρ ΟὟ Ἅε πῆδὶ ἈΧΠΟΟῪ Η ἐνευ- 

“.ΘΗΡΕ ΝΥΎΔΥΎΧΠΟΟΥ: ΤΕΝΟῪΎ 6Ε ΔΑΛΟΎ ΝΎ ΠΟΛΛΙΝΕ ΠΟΎΔΙΔ ΘΉΚΗ 
ἄποκ πλᾶκ ποῦῶπε ΕὙΛΑΝΤ ΛΗ ΤΡΕ ΝΎΔΛΛΗΤΕ ΜΝὺΡῸὈ Νπ:τκλλη- 
τε. πεχᾶο Ἅε πᾶοὶ ΧῈ ΕἸσ ΦΉΗΤΕ ΔΝ ΔΑ ΔΎ Ἀἀπιλλὰ πλλλλᾶ Ν᾽ 

45 ΕἸ ΦΗΗ ΤΕ ΠΝΟΥΤΕ ΟΝ ἈἌἈΝΎΉΡΕ ΝΎΔΑΛΗΤΕ ΜΝ ὙΚΆΗΤΕ. [ιἄ- 
“Ὧὁ κ͵β Ἅλε δοχι νογώνε Δα τάφρος ἐρὰ ΤῸ ΝΟΎΟΕΙΤ: πέεχᾶδεὶ 

πόὶ ΙἸᾶκωβ ΝΝΟΟΝΗΎ χε οΟΟΎ, ΕΡΟΥΝ ποπώπε. ἄγ δΎοω- 
ΟὟ, ΕΡ ΟὟΝ πρπώνε ἡ ΔΎΤδλλΙΟ ΝΟΥ τ ἀ λ᾽ ΔΎοΟΎωΣ ΔΎΟΩ ΕΧΤῚ 
πλλὰ ΕΥ̓ ΔΎ εορδὶ ΕΑΝ ΠΤΔᾺ. πεχδοὶ πᾶδο πόὶ ᾶβδν χὶ 

“ πιγδὰ ΕΡΆΝΤΤΡΕ ΝΎΔΛΛΗΤΕ ΜΝ ὙΚΛΗΤΕ ἈΠΟΟΥ. ἄγω ἃ 
λᾶβδν ἈΛΟΥΤΕ ἐροο]᾽ χὲ ΠΥΔᾺ ΝΎΆΑΝ ΤἈΝ ΤΡΕ: Ιᾶκωβ Ἅε δΔο- 

ΞΛΟΥΤΕ Ερ06] χε ΠΤΔᾺ ἈΠΑΛΝ ΤΙρεΙ. πεχὲ λᾶβδην λε πιᾶκω θ᾽. 
ΧΕ ΕἸσ ΦΗΗΤῈΕ ΠΙΤ Δ ».Ν ΠΙΟΎΟΕΙΤ ΝΎ ἄκτἄᾶθοοῦ ἐρὰ ΤῸ ΟΝ 

.- -- 

[τ 

ὦ». ὡς: 

"δ. φο 

38 59 πα, αὐ ΘΌΔΠι ᾿ηΐγὰ ΨΘΙΓ5. 40 πίροκῷ, ΡγῸ πει..... 

- εβοἋ ετοοτ -- πΠΊ., Αἰεχ. ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ; ρΓ. εἴ αῖ. παρ᾽ ἐμαυτου --- "" δασάδῶβ 

ἈΚΠΟΎΕΝΑ. ΡΙῸ ἀκπιοΎελι -- 

Ξ- δ|ίοδρωῃ --- ὁ ππδιῶτ ἀηΐς εἰοᾶδκ ἀθαβίῖ ἴῃ σζ. εἴ πῇ. -- ππουτσε Ἅε, Π|. οἵ δ... 

οπι. ὃς --- 15 χηογώςυςι, ἵπ Δρορῖᾶρῃο πῖθὸ ἱπγθηῖο δοουουώςς, [ογβίταη ΠΟΙ 

Γοοῖα 5. Πρ8] -- πειᾶκωβ 1ἴὰ 5886 ρ6 -- ὺ ΤΕΩΠΟΟῪ οἵ τ ποονυε -- τἄποονε -- Οπκδᾶ 5ῖς 

οἴϊαπι ἱηΐτα ΧΧΧΙ͂Χ, 8 εχ Ἴοά. τι. οἵ 8110] -- πδιεδίθηρε, Π1. -- σ1. των θυγατερῶν 

υὑου -- εἰπᾶὰρ ΟὟ Ἅλε πηδι, ΠΊ|. ΟὟ χε πεΐπδδις πηδίϑερι, σι. τι ποιήσω ταυτάις 

-- ὐ δποὸκ πακιδκ - τὰ., σῚ. ἐγὼ τε χαι σὺ, ΑἸοχ. εἴ αῖ. οὔ. τε -- ̓ἀπιϑεδ ἀδοβί 

ἴῃ 5. οἵ πῇ. --- δ πεχδο, Π1. -- 5. εἰπε ὃς -- Δγογῶα δύο ΠῚ τῇς ΑἸεχ. δἰ θα πς 

εφάγον χαι ἔπιον; ΡΓ. οἵ Ναῖ. οἵη. και ἐπιὸν -- κι ροβῖ Ἄδβδι ΡΓῸ χὲ -- Ερϑ τ ρε 

ΡΓ. πη. βοιϊρβοσαῖ ερ Ἄκαπττρε, ἀθίη ἈΡΓΑΒΌΠῚ δϑῖ ὈΓΙΠΠΠΩ κ --- ὅ7 αἱ] πγα 5υ]]1α λα 

ἴῃ ἀσπλπῖτρε, ἀρ βοῖββα ΠΙΘΓΊΡγαπα, Θχοϊ τ -- Ἰ46Π} δροιάϊς ᾿ἰῖογαθ 8. ἴπ ΡῬσγοχίπιο π- 

ἰιδκωβ ν. 48 --- ὃ τπττᾶκτδρος,, ΠῚ. -- ΚΓ. Ἣν εὐτησα. Σ 

Ὅεῃ. ΧΧΧΙ, 30-48. 
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Ὑ ἌΛΛΗ ΤΕ ἈΝ ΤΕΚΆΛΗ ΤΕ ΒΡΆΛΗ͂ΤΡΕ πόῚ ΠΤ ΔᾺ ΔΎΩ βρδλητρε 
ΟῚ ΠΙΟΎΟΕΙ Τ᾽ ΕἼ θεὲ πᾶι ΔοσΛΟΥ ΤΕ ἐπῦρᾶν χὲ Ππτ Δ Ἅπλλη- 

4“ ΤΡε ἄγω θοόρδοιο ΝΎ ΔΙΝ ΔΎ Ερο0 ἐερὲ ΠΝΟΥΤΕ ΔΎ ΕἸ ΔΛΛΗ ΤΕ 
Ὁ ἊΝ ΚΆΛΗ ΤΕ ΔΎΩ χε ἐπνηδοᾶρων ΕβΟἋ ΕΝ ΝΕΡΗΥ: εὐωπε 
εκωᾶπθββιο πνδίϑεερε Η ὌΥ͂ΧῚ οϑιλλε εχῖν᾽ π δίϑεερε᾽ εἰὸ ρη- 

ὃ. τὲ ἙΝ λᾶδυ πιὰ αι άν. εὔὐὐπεὲε τὰρ ἄποκ εκῦδη- 

τλκε! ὐδροκ ΔΎ ΝππηΤΟΚ φώωκ ΝΥ λλει δροι ἈἈΠιΤ Δ ἈΝ 
58 ΠΙΟΕΙ͂Τ ΕΝ ΟὙΚΑΚΙΔ᾽ πΝΟΎτε πάβρᾶρδλι ΔΎΩ ΠΝΟΎΤΕ πᾶς 
4 ΧΡ εβεκρινε ΝΎ ΝΑΛΗ ΤΕ. διώρεκ πόὶ Ιᾶκωβ ἥθόοτε 35- 

πότ εἰοᾶδκ. ἃ Ιᾶκωβ ὐὐὼτ ποΎθηοιδ. ολλ ΠΤ ΟΟΥ ΔΎΩ 
ΔΟΛΛΟΥ ΤΕ ΕΝ ΝΗ ΔΎΟΥΩΣΑ ΔΎΩ ΔΎΟ ΔΎΝΚΟΤΚ εὌρᾶ!ϊ ΦΆ1 

τ ΠΤΟΟΥ. δΔΟΤΩΟΥΝ ἍΔε πόι λάβᾶν εοοοΎε δ Γπὶι ἐρν πὸ- 
«(ῊΡΕε ΓῚ ποζεερε ΔΟΟΛΛΟΎ ΕΡΟΟΥῪΓ ΔΎΩ ΔΟΚΤΟΟ πόὶ λᾶβας 

ΧΧχπιῖ δαβκ εορᾶ!ϊ ἐπεοϑλὰ : ἰἄκωβ λε δαβὼκ ερρᾶ! τ α61Ηη᾿ 

δα|δι πιὰ το Ἅε εορᾶϊ Νόὶ ᾿ΙΞἄκωβ᾽ ΔΕΙΝΔῪ ετπᾶρλλβθολη ν3.- 
πΝοΎ τε εἄσει εορᾶι εχθ ΔΎΩ ΔΎΤΟΩΛΛΗΤ ἐροο] πόὶ πᾶτ- 

9" ΣΈΔΟΟ ΜΠΝΟΥΤΕ: πεχδᾶοὶ Ἅε πόι 'Ιἄκωβ ΠΝ ΤΕΡΟΝ ΔΎ ἘΡΟΟῪ 
χΧῈ τπᾶρλλβοόολη ἙΠΝΟΥΤΕ ΤῈ τα! ΔΟΛΛΟΎΤΕ ἐπρᾶν ἀπλλὰ 

8 ΕΤΆΚΑΔΎ χὲ Ἀπᾶρδν βολη. ἃ 'Ϊἄκωβ Ἅλε ΧΟΟῪ πρνϑβδιίιδε 

διὰ ΤΌΦΗ ἐρᾷ ΤῸ] ΝεΟΔῪ πόσον εορᾶι ἐπκὰρ, ἥομειρ εττεχωρᾶ 

18 ΒΡΆΝΗΤΡΕ δϊ8, ΡΙῸ σράλητρε -- πδί πτδἋ.... δι ΠΙΟΎΟΘΕΙΤ, ΠΊ. -- ΚΓ. ὁ βουνὸς 

οὐτος.... Ἢ στήλη αὐτὴ - δλοΥτε, ΠῚ]. -- ΡΥ. ἐχληθη --- ᾿" δύω ϑορδοῖο πτδιρδν 

Εροο, ΠΊ. - σῇᾶθς. χαι Ἢ ορᾶσις Ἣν εἰπέν, ας. εὐ Ἢ: τον εἰδεν - ΔΎΩ δηῖθ χε 

ἀεεϑῖ ἴῃ στ. οἵ' πὰ. -- ὃ 
-- ρΡοβῖ τἴλδελδις. ΟΠ]. ΟΠ πΠ|. ΑἸοχ. Ναῖ. αἰ βαα ὁρων" θεὸς μάρτυς μεταξὺ εμου 
καὶ μεταξὺ σου εἴ ἱπίορτι! Π) ψοΓ5. 51, πᾶς οὔηηΐα ΠαΡΘΠίαΓ ἴῃ οι. -- ὅ“ γϑῦθα κ5π|ι- 

Εἰ ΦΗΗΤΕ, ΠΊ. -- ΡΓ. ορὰ -- βἀπιϑλαδ ἀδθεϑῖ ἴῃ ρίδβθς. εἴ ΠΊ. 

δὰ ἌΑῊ πιρεῖτ (510) εατὶ οὙκάκιδ. ἴῃ σοά. ΠαΡθηΐϊαγ ν. 53 ἱπῖθὺ εβεκριπε (510) οἵ 
5ὃ ἩΤΆΛΗΤΕ; δὰ ΓΟΒ[ΠῚ ἃ ΤΕ ΧΌΙΠῚ συϑθοιΠ1 --- ὅὅ πδοζῶρ ρῖὸ πηεδοζώρ --- "δ τδκωβ 

«οὠώτ -- πηεπηρῆ. 5υτο-Εχ. ΑἸθχ. εἴ 8111 εθυσεν τιαχωβ. στᾶβθς. οὰπὶ Ναῖ. οὔτι. νάακὼβ 

τ ΓΠΑΠΙΙΒΟΓΙΡΙΙ5 σορίι5 ῬΑΓΙβιθῃ515 102, σοῃίπθη5. [0]. 190. Τοοΐ. [γασηγθηΐαπη (επ6- 

815 ΧΧΧΙ, 54- ΧΧΧ] 12 84 νοςθ5 πτπτοὸκ Ἅε, ἀπαριι8 ΠΟ] ΠΠΊΠΙ5. ἐἸ51 ΠΡ αςτα πὶ, ἱποῖρὶϊ 

ἃ ψεΡῸ οὔτ. οχ ἴρ50 ἱταρῃηθηΐο, συ [αγ. νοςο, ϑαγίαὰβ ἰθοϊίΐοπθβ ἰηΐγα ποὸ- 

ἴαθο -- αγ. ορᾶιὶ ας πτοοῦ..... ἐπε ον δΔΎΟΥΣΑ᾽ ΔΎΟσΟ".... δρδι ρα --- "" Ραγ. 

Οἴης Δ ΧΈ..ἦΝ δοπει ἐρτὶ πεοιθηρε -- πη. ὅυσο- χ. ΑἸθχ. δἰΠ]6 ἴεϑβῖθβ, συ. σαπὶ αῖ. 

Οὔλ. αὐτοῦ -- κατ πεζιίθεερε.... ΔΎ ΔΟκοτο τῖδί.... --- ΧΧΧΙΙ, Ἢ Ἅε....ὄ 15, Π1. ΟΠ] 

φοίογι5 χαι -- βαγ. δαβὼκ [εἰϑ᾽ιρδ! σλπεοηι. ἴῃ416 ΒΘΟ]ΌΙΓΠΓ ἴῃ ΠΊ5. ΡΑΓβίθηβὶ ἰασηᾶ 

Ῥίατγιι πὰ) νΘΥΘ πὰ πδαιι6 84 τὲ τῶι ν. 2. -- δ ἐδικῶωβ σοῖοτ! οπι. -- εἄσει εορδᾶι ες 

ΟΡΙῸ οσ. παρεμβεβληχυιαν εἴ τη. ἐδοϑώουτ -- ΔΎΤΙΟΘΑΛΗ ΤΕ ΟΟΟΌΓΓΙ οἰἴδη ἰηῖγα ν. 6. 

-  ψππδρδηβοΐλη (8ι9), [ασ. [3ι͵πδιρελαβολη --  πρεπβδιζῦιπε ἄρδῖτο ΠΗΟΔῪ 

περ! [90]: -- ΑἸθχ., Π1. εἴ 5ΥΓ. -- ρΓ. ἐμιπροσθεν αὐτου προς ἡσαὺυ.... αῖ. οἴῃ. αὐτου. 

σςη. ΧΧΧΙ, 40. --- ΧΧΧΊΙ, τ-3. 

τ θυ ΕΝ 

ΘΟ Ὧν 

ἘΘΟΙΩΣ 
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ι πελώλ Δαρὼν ΕἸΤΟΟ ΤΟΥ εὐχὼ Ἀλλοῦ χε Τἄι ΤῈ θὲ ΕΤΕΤ - 
πᾶχοοο φἀπάχοειο ἘΗΟ ΔΎ χε τἄι τε θὲ ετῶχω φ““νλοὺ ἢΠόι 

πκρελλοδλ Ιἄκωβ᾽ χε δΔιογωρ Ν᾽ λᾶβᾶδη διώσεκ ὥδᾶρρδι 
ΕἸΈΝΟΥ δἄγωωπε πᾶϊι πΟῚ ΦΠΕΡΟΟΎ ΔΎΩ ο᾽εοοοΎ ΔΎΩ ρη- 
δλλο δὰ ΠΡΟΟΥΤ ἈΝ προ δ Πποριλλε ΔΙΤ ΗΠ ΠΟΟΎ ΕΧῚ ψ31π|- 
ΟὙὼ ΝΗΟΔΎ πᾶχοειο ΧΕ ἐρὲ πκρλλο δ δὲ ΟὙΦΆΔΟῪΎ ΕἈΛΠΚΑΚ ΤῸ 

ὃ ΕΒΟΔ: ΔΎΚΤΟΟΥΎ ΔΕ πόιὶ πβδιθπε ὡὧᾶ ᾿Ιἄκωβ εὙχὼ φλλλοο᾽ 

χε ἄνγνβωκ ὧᾶ ΠΈΚΟΟΝ ΜΟΔΎ ΔΎΩ ΕΚΦΗΗΤΕ ΠΎΟΟ ΝΗ 

1 ΕΤΩΘΛΛΗΎ Εροκ᾿ ἈΝ ἸΤΉΗΥε πρώ πᾶ: ἃ Ιᾶκωβ ΔΕ 
ερροότε τλὰ τε ἀΎω Δαερ οβδ᾽ δαπ Ἀπλᾶοο Ετ πϑλλλδο 

5. ΔΑΝ ΠΕΦΟΟΎ ΔἈΔῚ ΝΕΟΘΟΎ εἐπὰρλλ ΒΟΔῪ ΟΝ ΤΕ: δγΎω πεχδοὶ Νόι 
Ιᾶκωβ χε ερῶδᾶνη ἨοΔῪ εἰ εχπ ΤΟρπε πᾶρλλβθολη πεσδεχ- 

ν δώχεο᾽ ΤΆΛΕΦΟΗΝ ΤΕ πᾶωπε ἐοΟΎΟχΧ. πεχᾶςι λε πόϊὶ 'Ιᾶἄκωβ 
χε ΠΝΟΥΤΕ Ἀπᾶδιὼτ ἄβρδρδλι ΔΎ ΠΝΟΎΥ ΤΕ πᾶ τ εἰοδ κ᾽ 
ποεῖ ΠΝΟΥΤΕ ΠΗ ΔΟ ΧΟΟΟ π δι χε βὼκ ερρᾶι εἐπκᾶρ, τ δ Ὺ- 

ι᾽ ΧΠΟΚ εορᾶι ΝΗ ΤῸ τἄᾶερ ΠΕΤ ΝΑΝΟΎΒ πᾶκ᾿ δΔρι πᾶτε πνᾶϊ 

ΕβΟΛΟΝ ΔΙΚΔΙΟΟΗΝῊ Νιλλ' ΔΎ εβολολλ Ἢ πα Ν᾿ ΤἀΑΚΑ ΔΎ 
μΝ. πκρλερ δλ' εορᾶ! γὰρ ρ3᾽ πδόερωο δΔΙΧΊΟΟΡ ΕΠΙΟρΡ τ ἃ ΝΉΟ᾽ 

᾿ζ0]. 2. ἸΤΕΝΟΥ ἍΕ δ!ερ πᾶρλλβ ολη ΟΝ ΤΕ. κτὰ ΤΟΎΧΟΙ Εβολον δχ 

ἌπδοΟΟΝ ΕβΟΔΟΝ δὲχ ΠπηοΔΎ χὲ ερροτε ἄνποκ ἘΦΉΗ Τ  Ἢ 
ποτε Νόει να ρρ Τ᾽ κλλλοὶ ΔΎΩ ΔΑ ΔῪ εὌρᾶϊ ΕΝ ΝΕΎΓΘΘΗΡΕ.. 

:. ΗΉΓΈΟΚ Ἅλε ἄκχοοο χε ἴγδερ ΠΕ γᾶ ΝΟΥ πνᾶκ'᾽ ΔΎω τηδκω 
λπκοπραλᾶ πϑὲ πω εγνϑδ λᾶοοδ᾽ πᾶϊι ΕἸ Ὲ ἈΔΕΥΌπεα εβολοι 

τ: 

ἱ [εἸτεηκω χκλλοο,. πεκραλοδἋ..... δίωοκ ὥδϑρᾶι εἸηον (510), ᾿π4ς 4]1ὰ ἰασαπᾶ 

ἴῃ π|5. Ραγ. ἀβῆπ8 αὐ δπβῶκ ν. 6. -- ὅ ροβῖ οπεροοὺ οοά. οπι. καὶ ονοι -- ὃ δν- 

ΚΤΟΟΥ ΔΕ, ΠΙΘΙΏΡΗ. οἵ 50Γ. -- σγᾶθς. χάνι ἀνεστρεψαν -- Ραγ. [δπβωκ ὧδ πεκδις- ᾿ 
Θεὰ (δ.  ΡΊῸ πεκραλο δὰ ἢ) Ἠσδ"..... ττΟΟ απν (510) ετλλε τ ἐροκ᾽ 41 αἸτΟυ 

τε --- Τῷ ἐρροτε δΔαρ ρβδ... ΟΠΊ. ΑἈη Δηΐῖθ ΠΕΘΟΟῪ -- Ροϑῖ ΠΕΘΟΟῪ ὈΓΟΓΩῸΘ ςοά. 

οὔ. σα πῈ τ. αῖ. ΑὮ. αἰϑηαὰς και τὰς καμήλους, 5010-Ἐχ. δας δ Ι»οο ἰϑῶο 

-- επδιραξβολυ (519) ἴῃ αν. Ἰερίτυγ τἀπῖαπ) επδιρβα...., σαῖθγα,, ἃ βοῖθθο ςοσῖο, δχοάθ- 

ταηῖ --- ὃ τώορπε, ΠΙΘΠΊΡΗ. οἵ 5701. -- ρῖᾶθς. μιὰν -- Ραγ. ταλεροιτε, ΠΙΘΠΊΡΗ. οἵ 

ΒΥΤ. - στᾶθβς. Ἢ παρεμβολὴ Ἢ, δευτερα --- 3" ποειο πποΎ τε, ΠΊΘΙΏΡΗ. ΒΥ. Εἴ βΓᾶθα. ν 

ταηῖαπιὶ χυριὶξ, ἴῃ οοἀ, αγ. οϑί ἰάσιπα ἱπήάθ ἃ χε πποῦτε Υ. 9 δι δά δλικδιο- 

ΟἩΜΗ πιλκ νν 10 -΄ ΤΥΔΎΧΠΟΚ εορᾶὶ ΠΡΗΤΟΙ ΤΠΘΠΊΡΗ. -- σῖᾶθς, τῆς γένεσεως σοῦ; 

ΒΥ. τον μοο τς 0 δρι πδώῶπε πᾶδι, πὶ. -- στ, ικανουσθῳ (ΑἸοχ. ιχφγου ρίας) μοι, 

501. οἷς ΝΒ -- Π]5. ᾿αγ. ΕβΟἌΡΑΑ 41ΕῈ πιλλ,,. ἈΠῈ πεκραλοδλ᾽ ϑρδι τᾶρ δ᾽ πᾶ- 

δερώς -- ΑἸεχ. 501. δἵ 1.) αῖ. ΠῚ 5. ἐν γάρ τὴ ράβδὼ μου ταύτη -- δίοορ (βίῳ 

ΕἘΠΙΟΡΆΔΗΗΟ «δὲ πᾶ ρααβ ο η οὔτε --- “ἢ ΕβοΟἌρη πιδίχ Ὀ15.... ἔδοτε ὅποκ ϑητα" ᾿ς 

ὑπ εαπ ἐπευίηρε, ΠῚ. οἷ ΒΥΓ. -- ΚΓ. ἐπὶ τεχνοῖς. τ ἀτϑαα 

αεη. ΧΧΧΙ, 4-12. ᾿ ». 
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: πεηᾶτυδι: ΔΟΝΚΟῪΤΚ κἡπλλᾶ ΕἸ ΑΛΑΑΔΎ ΠΝ ΤΕΎΘΘΗ ΕἸ ΑΔΎ. δος 

χι Ἅε πρὺπ ἌΩΡΟΝ Εβολον ΠΝ ΎΔΟΝΤΟΥ ᾿ΔΟΙ ΧΟΟΥΟΟΎ ΝΗΟΔΎ ᾿π-π. 

“ ΠΕΟΙΟΟΝ (ῊΤ πβᾶάδινπε ΧΟΥΩὟ ΠΝΟῚΕ «(ΟὟ ΝΕΟΟΟΎ ΧΟΎΩΤ ΕΟ 

ι ποιλε ἀδβ πόδλλου Ἃ ΕὙΤΟΝΚΟ ΝΝΕΎΚΘΗΡΕ᾽ ο..ΔῈ ΝΕ Εἰ ΔΗ Ὑ 
ιὸ φβφηδοει ΧΟΎΥΩΟΤ πε ΛΗΤ ποηδ δΔΟτΤαΔΎῪ Εβολθι τ Ν ΤΕΟ- 

σίχ πνεῖ δ πορὲ πορὲ δ Ύδδε. πεχδο Ἅε πνεεθλλρ Δ᾽ 
χε Ὅοε οά τάρη ΝΤΉΕΎΝΕΙΡΕ ΝΟΎΩΡΧ ΝΉΎΛΛΗΤΕ ΝΟΎΟΘΕ 

“ἢ εὟορε. δύϑων ΕΤΟΟΤ ἈΠΟΘΟΡΠ εὐχὼ Ἀλλοῦ χε ἐρδν 

ΗἩΟΔῪΎ πᾶσοονπ ΤΑΝ Τ ἐροκ᾿ ΝΟ ΧΝΟΥΎΚ εὐἰχ ψκΆλοο ΧῈ ΕΚΗ ΠπῈ 

πἴϑα ΔΎΩ εκνὰ ἐτῶν ἄγω πᾶ να πὲ πᾶι ετλλοοςθε ο ἄ-  ς0]. 2. 
5 ΤΈΚΘΗ. εκηᾶ χοοο πᾶς χε πᾶπεκρλλο δ Ιᾶκωβ πε Π ΉΤΏΌΡΟΝ 

ΝΕ ΝΎ δΔΟ ΧΟΟΥΟΟῪ ἈΜΠΕΟΧΌΕΙΟ ἨΟΔΎ ΔΎΩ εἰο ΦΗΗ ΤΕ ρα 
τ ΘΟΎΗΡ πον. δϑὼν ΕΤΟΟΤΟ ἈἈΠΟΡΠ ΜῈ πλλερον ΔΎ ἈΝ 

πλλερι ΟἽ ΚἈΝ ΟὟΟΝ ΠΙΔκ ΕἸΟΎΗΡ ποὰ ΜΉ ΒΝΟΟΎΕ. εχ κ᾿- 

ἍΛΟΟ χε κᾶ τὰ πίωδχε ετετνδοῦᾶχε ἈΝ ΗΟΔῪ ολλ πτρε- 

Ὁ ΤΕΥ Ν ΤΟΝ Ὺ ἐρο] ΝΠΎΉΕΤΥΝΧΟΟΟ πᾶς] χε εἰὸ πεκρϑλο δὰ τᾶ- 
κωβ ΝΗῪ ΕὐοΎΗρ, ποῶν. δαύχοοοῦ τὰρ χὲ ὕγηδοοπο πεκρο 
δὴ ϑρενδλώρον πᾶὶ εταλοοω εἰ οὰ τη" Ἀπ πο δ) πᾶι τηᾶς- 

9. ἩΔῪ ἐπίεκ᾽ρο “λεδκ τὰρ εὐ εἰ επ ορᾶΐϊ ἐρουν. ἃ πἌωρον 
φκοοςθε ὅρα τεῦ η" ΝΡΉΎΟΟ Ἅε ΔΟΝΚΟΥΤΚ ΟΝ ΤΕΥ ΕΥ̓ ΑΔΎ ἢ δὰ ΠΈΣΕ: 

15 πεαδδι -- τη., στ. ὑπὸ (Α. ἀπο) του πληθους --- ἡ δακι Ἅε, γι. χαι ἐλαβεν; 

᾿ ΠΠΟΠΊΡΉ. ταπίιπη δεισί -- ΔΙ ΚΟΟΎΟΟΥ, Πᾶς γόςα ἴῃοΙρΙϊ ἢ. 17) ΟὈ1Ὲ5 ΤΟΧΓΠῚ 58} ΟΟΕ}15 

Παθθο, οπὶ ψΑΓΙ15 ἰθοι ΟΠ 15 οχ Πππη. 269 -- πεαίοον, 269 πίον --- ἢ 14. πδιε 
ς-- ἴθ μαδβε ποδαιδυλε..... τη. -- σῖ. χαμήλους θηλαζουσας χαι τὰ παιδια αὐτῶν 

 τριάαχοντα -- Φ,ΔῊ περε..... κου πίω --- 16 ΕεβοἌρι τα ποδί πηορακοδ.Ὰ -- Ναῖ. 

ΑἸΙοχ. αἰπαας δια χεῖρος τοῖς παισιν αὐτου; ΠΊ. -- σ΄. αὐτὰ τοῖς παισ. αὐτου -- πεχε 

᾿᾿τδκώβ λε ππορεκοδ...... που πώρει ΓΘΟΙ15 ---- 17 (Ρ. πξ : ς0].1.) ᾿χπώϑορεπ.... πᾶοον 
τώλδητ ἐροκ. --- ᾿ἢ εκεχοοο, εἴ ΟΠΊ. τἴῖδο! ΟῚ ΡΟΓ. οἴ τῇ. ...«πᾶπκρακο διὰ (Παγὰς πε 

ἴπ πδπεκρακοδ. Ἃ, ἀρϑοῖθϑα ΠΠΘΙΠΡΙΘηΔ,, Θχοϊἀοσπῖ αχ οοά. π)Ὲ... πλώρον πῆτδα- 

ΚΟΟΥΘΟΥ πποχοειο ἨσδῪ : (-:- Π1., Ρ»Γ. τῷ χυριῳ βου ἡσαῦ) εἰὸ φῆντε πε ρῴωβ 

ΠὙΥΒΥ ΨΥ 

Βογηρ, (51:0) ποώπ, -- 15 πεπώορεπ...... ΔΎΩ παλεϑ.θολλη τ...... ετούηρ πο ππτοπο- 

ΟΎΕ...... κδτδ. πῦδχε ετετπευδίε.... [π͵Ίτρετετπτώλλητ ἐροί --- “ἢ [δ΄γῳ ππτεττ- 

σκοος “κε [εἰτο -- τῇ. εἴ συ. χα: ἐρεῖτε ἰδου -- ΕΠ ἸΗῪ ἘΠΟΎΗΡ, (νΟςῖ5 ΟΠΗῪ ἴπ ἢ. Πν ΠΠ6Π- 
᾿ Ὀγαᾶπὰ ἀθϑβοῖβϑα, γοϊϊοῖα οϑί ἰαπίαπι [ἰΐογα τὸ ; 4π86 δα 6Π1 ἦδ6 σαϊιϑᾶ βχοϊάθγιηΐ, πηςΙ5 

᾿ 1π0} 151)... Πχοοο τᾶρ χε ἔπδοῖτο πορο (- πὶ. εἴ ρῖ. τ. προσωπον αὐτοῦ) οα΄ πλώ- 

ΡΟ: πδιὶ ετάλοοςῦε οδ᾽ ΤΉΘΗ: ἀππτποδ πδι -- οΓ, μετὰ τοῦτο, ΠῚ. ...πδὲ -- ΟΠ]. ἐπεκρφο: 

Τη. τ-- σΓ. τ. προσωπὸν αὐτου -- (ς0]. 2) ηδκ τὰρ εβειῦεπ (510) ορδΐὶ εἐρουτ: 

ΡΟ ἀκοοςυε πευορῖτ ῬΑ ΤΌ ΘΗ: ἴῃ ΠΟ. πὶ ἰοςο πωυορπ οβῖ ἰὰσιιπᾶ, ΠΟΓΠΙΤΙΓ ἀΡοΧ ουϊα5- 

ἀδηι [ἰΐογαθ, 564 βραΐϊϊυ ΠΏ ΠΟῚ δϑϑθΐῖ σᾶρὰχ ἱπίαρίαβ ψοςῖβ... ο΄ τπδ ρα βολῃ. 

σεη. ΧΧΧΗ͂, 13-21. 



᾿ κ].. .Ὁ: 

ι 

ἦρι ῬᾺς: 
ςΟ].1. 

4 νὰ τυ ᾿.. »““ Ἢ ὉΓῚ “ ἔιυ ,- 

Ἧ 

τεύοριλλε ΟἾΤΕῈ ΔΎ τρλλο δ ΟΝ ΤΕ ΔΎΩ πεολλη τ ΟΎΕΙ πϑη- 
8. ρΕ΄ δΟΧΙΟΟΡ ἈΛΛΟΟΎ πλλὰ πχίοορ πᾶ βθοκ. δΔΎω δΔοχίΤΟΥ 
ἊὍ ΔΟΧΙΟΟΡ Ἀἀπεχιλλᾶρροο ἀΎω δα χΙΟΟΡρ ἈΠΕΤ τ Δ ΤΉΡΕ. ἃ 

Ιᾶκωβ Ἅε ϑωχπ »ἈΔΎδΔδο ΔΎω δΔΎρωμε ἴῶε πλλλδο ὡδ 

Ὁ ΤΟΟΥΕ. δΔδανδῪ Ἅε χε ψπεοχγευσπιόολι εΓοΎβθηο δοχώρ, 
εππωχό ἈΠΟΛΛΗΉρΡΟΟ᾽ ΔΟΙΝΟΎΧΟ πόϊ ππωχδ πλλεροο πιᾶκωβ 

ὁ δῖα πτρεύλλιε πα δα. πεχᾶὰ πᾶς! χε κὰδ τ εβολ΄ χε ἃ ᾿ 

ΠΟΎΟΕΙΝ εἰ εςρᾶ!. πεχᾶο Ἅε χε πνδκᾶδκ ἀν ΕΒΟἋ ἈΚΠΕΚΟΛΑΛΟῪ 

Ὁ ΘΙ Ὑπᾶρελλβολη. δα ΤΟΥΝ ἍἍε ΠΝ ΉΕΘΘΗ ΕΤ λα  Ύ δΔοχι τ- 

1 ΕροΙ!. ᾿ πεχδοὶ πᾶδι ΧῈ Νιλὰ ΡΝ Κ᾿ ΠΉΤΟΟ λε πεχᾶς χε '!ἄᾶκωβ. 
ἐν" 

Ὁ πέεχδαὶ ΧΕ ΠΝΕΎΛΛΟΥ ΤΕ ἐπεκρᾶν χε ’Ι!ἄκωβ᾽ δ'λιλᾶ ΠΙῊΣ πετ- 
πᾶθωπε πὰκ πρᾶν χε ἄκδ ""όολι ».πὶ ΠΝΟΎΤε ἀΎω πλΎπάα- 

ὃ ΤῸ ἈΝ πρώμλε. ἃ ἴδκωβ Ἅλε ΧΝΟΎΟ χὲ "νὰ τ ἄλλοι ἐπεκρᾶ πὶ 

χε διδλιόολι πεχᾶοὶ πᾶς] χὲ ΕἸ θεὲ ΟὟ κω ποὰᾶ πᾶρδπ᾽ πᾶ! 
0 ΕἾΈ ΟὙΟΠΗΡΕ πε’ ΔΟΟΛΑΟΎ ρος] ο..ν πλλὰ ΕΥ̓ ΑΔΎ. ἃ ᾿ιἄᾶκωβ 

ἍΔΕ ΔΟΥΤΕ ἐπρᾶν πλιὰ ΕΤΑΑΔΎ ΧῈ ΠΙΝῈ ἈΠΗΝΟΎΤΕ, ΔΙΝΔΎ 
ὃ τ ἂρ ΕΠΝΟΤΕ ΠΡΟ δὶ δο᾽ ΔοΟΥ χᾶ! πόὶ ὙΔΨΎΥΎΧΗ. ἃ πρη ὧὰ 

ερρᾶι εχῴξ πτεῦοδὰτο πόὶ πῖνε ἈΠΝΟΎ ΤΕ ΠἸΉΤΟΟ λε δἄσ,- 
9. χρ, Εἐπεολλελοο. ετθε πᾶι ππεύώλλ πόὶ' πΏΘΗΡΕ ἈΠΙῊΣ. ὡς “ἃ 

τις... ὲ μ΄ 

δὴ νει τ Δὼ Κι. ὁ ἌΣ ἀὐα ε΄ 

22 πτεζν ἴϊὰ σοα. Π, ἢ. 260 τοοῖς πτπτεύώη.... δοικι τοοριϑε οησπτε: (ΠΊ. -- ΡΤ. 

οὔ]. αὐτοῦ) δυω ϑλκοδᾺ ὁπ τε ἈΦ πολλτουε.... δ κΟΟρ ἈκλλοοΟΎ επλλᾶ: ΟΓ. οἵ 

τῇ. ὉΠ]. ἀκβλοου. --  ππιδβοκ ἴτὰ πΐογηπα οΟά., πὶ. ΑΙοχ. εἴ 41} τοὺ τἄβοχ; ΚΓ. τοῦ 

ιαβωχ., δαῖ. ιαχὼβ --- δ Ἀπερχιάδιρος, ρΓ. τὸν χείμαρρουν ... ἄχ πετῖτδο ΤΉΡΕΩ 

-- δ ᾿δκώβ Ἅε ὐῶχεπ --- "5 δαπδν (δα πα. ἐχοἀϊς οχ οοα. π.} Ἅε πὲ απδόαι- 
Ἅ.06} (516) εΓοΎβη8. (510) .... ἐππώς (510) -- [απάλληροο.... ππωκ δ), ΟΠΊϊδϑα ἃ (11 - ὦ 

ΒΙΆΡΠΟ ἴῃ ἢ. Π.7) 6Χ ἢ. 269 ΒΡΡΙενὶ -- Ἀσπαληροο πειιδκωβ ρας ππάλιε τάκλαδο! (53:0) 

-- ὃ πεχδαὶ χε ηδκδδκ εβθ0Ἃ δῖ: δσ. ὁ δὲ εἰπεν..... πῇ. 806 λε πεῖδ οι! τῖδα}..... ; 

- ὃ (᾿. πη: ςο]. 1) πεχδὺὶ. Ἅε πδα (Ξ- ρῖ. εἰπε δὲ αὐτῳ; πι. οπι. δε) χε πιακ ἐρῖῖτκ. 
-- δ πεχδοὶ Ἅε πδῇ (στ. χαι εἰπὲεν αὐτῷ; 1. ΟΠ. χαὶ) ἈΠΕ ΟΎ τε ἐπκρδη...... ἔ 

δύῶ πληπδτοο ἈΠ’ πρώμε, στ. καὶ μετὰ ἀνθρωπων δυνατος ἐσῃ, ΑΙδοχ. οὔπα αα]- 

ΒΔ ΠῚ 8115 ΟΠ}. ξσ ἢ 5 ΠῚ. ΟὙῸΡ, ΟὙῸΣ ΟΟΑῚ ἅκιοὸκ (εν πιρώλει, Ναῖ. ΡΓΟΙΒῈ5 ΟΠ]. 

- 5. δ ιδκωβ που εχ ἀβλλοο χε, ΘΓ. εἴ Π]. ἡρωτὴσε ὃς ιὰκωβ και εἰπεν 

-ἰ χε διδακδύλι ἀδβαβῖ ἴῃ ρῖᾶθο. εἴ τ. -- ςοή, ετβε οὐ κωυΐ,. ἢ. 269 τεζίθ ετβε Οὐ ; 

κευΐπε..... πᾶδι Ἅε οὐζῶπηρε πε’ ΔΟΟΑΛΟῪ ἍΔΕ Ερος: ΚΓ, Εἴ Π]. Οὔ. πᾶι Ἅε ΟὙΠΗΡΕ 

πε --- ἴδ δ ᾿ἴδκωβ ἡλου τε ἐπαλᾶ εταξλα δ : 1. -- ρ΄. χάι ἐχάλεσεν ιαχωβ τὸ ὄνομα 

τοῦ τόπου εχεινου, αῖ. οὔὰ. ιαχωβ -- δΔιπδν τδρ ἐπποότε, ἴα οδά., πῦτα. 260 
᾿ ν Ἔ 

τ ρεπηούτε..... ΔΎΩ ΔοοΎ δι τ Π1. οἵ σι. χαὶ εἐσωθη --- ἶ δ πρη ὧδ Ἐφ (5ϊς) εορδι 
δ : -- - - -- 

(τι. -- σι. ἄνεστεῖλε ὃε αὐτῷ ὁ Ὡλιὸς) τοοῖϊ5. πτερόοδδυττι..... το] Δε δΔΟ ΧΟΥΨῸ, 
-- Ν Ἐ Ὁ πα . εὖ 

Ἐπτληροο -- Π1. εἴ στ. αὐτὸς ὃξε ἐπεσχαξε τῷ μηρῳ αὐτου --- ὅ" ππενώαι ἴῖὰ 04. ᾿ 

ΡΙῸ ππεγουώαλα, ἢ. 260 πεγούυωαα....., 

ΟὍρη. ΧΧΧΙΙ, 22-32. ἃ 

“« 14 
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ἈΠΆΛΟΥΥ ΝΎΔΟΝΟΎΟΟΟ πᾶὶ ΕΤριχλι ππωχό ψἄπίλεροο Οᾶ- 
διρᾶι ἙἘΠΟΟῪ ΠΡΟΟῪ χε δοίχὼρ ἐππωχό πλλεροο πιᾶκωβ 

ΧΧΧΠΙ.  ἘΠΑΛΟΥΎΤ ΝΎΔΟηΝοΟΥΟ. ἃ ᾿Ιἄκωβ λε “τῷ εορδᾶϊ δΔα- 

ἩΔῪ ΔΎΩ ΕἸσ ΦΗΗΤΕ Εἰς ΗΟΔῪΎ ΠΕΟΟΟΝ ΕΟΝΗΎΥ ἈΛῚ ΟΠ ΤΟΎΘΘΕ 
πρώϑμε δ ο δαπώς Ἅε πόὶ ’Ιᾶκωβ πποϑηρεέζθηλαὰ Εν διὰ 

9. Μ΄ ΦΡΔΧΗΣ ΜΝ ΤολλΟΔᾺ ΟὟ τε ἰδοκὼ πϑλλρ δὰ ΟΗΝΤΕΙ 
ΠῚ “ΝΕΎΘΗρε οἴθη" ΔΎΩ Διὰ νὴ ΝΈΟΘΗΡΕ οΙ πᾶ ΟὟ ἈλλΛΟΟΎ" 

8 ΘΡΑ ΧΗΣ Δὲ ἊΝ τ᾿ωοηῷ πρᾶε. ΠΤΟΣΝ Ἅλὲε δύβκοοϑε οἂ τευ- 
ΘΗ ΔΎΩ ΔοΟΎ ΟὟ ἐρρδϊ εχλὰὶ πκᾶρ ποᾶοῦς ποοπ δὴ τεῦς 

. πῶ, ΕΗ ΟΔῪ πεῦοον. ἃ ΕΗΟΔῪ ΠΩῪ ΕΒΟἌΆΘΦΗ ΤΕ ΕΤΤΛΔΑΝ Τ ἐροσ᾽᾿ 
δοαο λδ΄ ἐροο] Δα ἵπει εἐρσ Δοαπὰρ ἘΠ ἐρρᾶ! εχλὶ πεορλᾶκϑ᾽ 

κε ΔΎω δΎριε Ἀπεον ΔΎ. δοιὰ το Ἅε εορᾶ! ΔΙ Ν ΔΎ ΕἘΝΈΦΊΟΛΛΕ 
ἊΝ ΝΕΎΩΘΗρε᾽ πεχδο ΧῈ ΟὟ ἐροκ πὲ πνᾶΐ. ΠἰΤΟΟΩ Ἅε πεχδο πᾶς 
χε γἄζθηρε νὲ πνᾶὶ πτδ ΠΝΟΎΤΕ πὰ ἈἌπεκολλο Δ Ἃ ΕἸ ΒΗΗ ΤΟΎ. 

86. ἄγω ἃ πρριρδὰλ δῶν ἘφοῪν ἈΝ πεγώηρε. ΔΎΟΥ ΟὟ. 
1. ἃ διὰ ρων) ἜΦΟΥΝ ἈῸῚ νεοθηρε ΔΎΟΥ Τ᾽ Ἀν ποῶο ἃ 
8. δρᾶ ΧΗΣ ον ΕΡΟΎΝ ἈΝ σφ᾽ ΔΎΟΥωΟΤ. πεχδοὶ ΧΕ ΟὟ 

ΝῈ Νειπάρελβολη ΤΗΡΟῪ ΝΎ ΔΙΤΟΩΛΛΝ Ἢ ΕἘΡΟΟΎ ΝΉΤΟΟΩ Ἅε πε- 

χδο] ΧῈ ΝΎΔΙΤΝ ΝΟΟΥΟΟΎῪ Νᾶκ'᾽ ΧῈ ἐρὲ πεκρϑλο Δ ρὲ ΕὙΦΛΟΤ 
9 ἈΠΕΚΡΕΤΟ ΕβΟᾺ πχοεῖοΌ. πεχδοὶ ΠΟόΙ μΜοΔῪ χὲ ΟΝ ἴρδᾶρ 

Ὑ πᾶι ετϑιχη (510) ππωχδ' πεπαληρος (οἱ. 2) .... ἐππώχδ' χβπάληροο πειᾶκώβ. 
ι ςοα. π. ππωχδ΄ “"πεβεροο ἀγπάβεροο (5310) -- ΧΧΧΙ͂Ι, ὁ δ ᾿ᾶκωβ Ἅε δι πιδτο 

᾿ εϑρδὶ -- τῇ. γαῖ. εἴ ΑἸθχ., συ. αἀναβλεψας ὃ τιακωβ τοῖς οφθαλμοις αὐτου ..... Ατὶ 

ατηνίθε.... απ πότ ᾿Ιᾶκώβ, σγ. εἴ ἢ. χαὶι διειλεν ισχὼβο ...ὍἍὉ ΘΟ δ Ἃ ΟΗΡ ΤΕ 

-ο' " σις ἴῃ τπποἷβ5, ΠΙΡτασίιι5 οὔϊϑὶΐ ἴῃ ςοά. τι. εἴ οχ ἢ. 260 βιρρίοδνὶ -- ριθη πὶ πεὺ- ᾽ ῬΡ δ 
ἔ Ἀ --- -- Ν 

θΗρε ...ἍἍὉ τσ πρδιε, ΠΊ. -- σσ. χαι ρᾶχὴλ χαι ᾿ωσηφ....,) Ναῖ. ραχὴλ ὃε χαι 

ἰῴώσηφ... ---- ὅ ο δ ΤΕΎΘΗ δου ποδοῦῦ ποοῖῖ εορᾶιὶ εχ πκᾶρ, ...ἘἩΟδΔῪ πθοονς, 

τῆ. εἴ ΟΓ. οἴη. εηοδὺ --- ὁ ἃ ποδΎ.. ΕβοἌρητ (510) οὔ]. ετώλλττ ἐροα}΄.... δογτιπι 

ερῴφ΄..... εαας πολλᾶκο δΔΎριε Ἀπεοηδν, ΡσΓ. περιλάβων αὐτὸν προςεπέσεν επι 

τον τράχηλον αὐτου" και κατεφιλησεν αὐτὸν" και ἐχλαυσὰν ἀμφοτεροι, διαῖ. εἴ 

ΑΙΟΧ. οτμῃ. χ. χάτεφ, αὐτ., ᾿πορῃ. δοσῖῖφι ἔρῶς οὐορ δαϑῦτα ἔχεῖ τεαηδρβι 

δΔΙΎΡΙΛΑΙ ἡ πΒ, --- ὅ δηβθι πειᾶ το ἔορδι πόί ποδὺ -- σῖϑθο., πηθρῃ, ΑἸδχ. δἰααα 

ἴεϑίοϑ ΟΠ]. ΟΠ] ςΟ΄. Π. ἨἩΟΔῪ -- ΠΕΎΓΘΗΡΕ, ἴἴ6 πἴοτα8. οοά., ΠΙΘΠΊΡΗ. -- σίᾶθο. τὰ 

παιδιὰ (ρ. πθ.: ςο]. 1.) ... τῦτοο, πε (β8ϊ9) πεχδοὶ χε -- πι. εἴ ρ΄. ὁ ὃὲε εἰπε... τᾶ 

ἈἸπΚΡΑ ΘΔ. -- ὃ οἵη. δΎω εἴ ΔΎΟΥςΟὟ : ̓Πΐθιιοσ [0111 οὐαὶ ἢ. Π| δϑῖ ἰδσθσα, 4186 ὃχ 

αἰγαα 6. Ραγία δχοιἄθσιιηΐ, ὉΠΟΙ5 [ΠΟ]115] --- 7 πποῶο, ΠῚ. -- σγ. μετὰ ταῦυτὰ -- ΑΜ 

εἰἴωοσηφῷ --- ὅ πεχδοὶ ἴδ πσί ποδῪ χὲ ΟὟ πε, Π1. -- σζᾶθο. καὶ εἰπε τι ταυτὰ σοι 

᾿ς εστιν -- πιπδιρδ βου (βὶς) ... ττδυτώακητ...... ἈΠ τ δι τ πΟΟΎοε πδκ, 486 ΔΡαπάδηϊ 
Οἴἰη πὐτοαὰς ςοάϊοε, .«Ερε πκρϑιρ δ Ἃ..... Ἀπ ΚαΑ ΤΟ ΕΒΟὰἋ -- ΠῚ. οἴ 6.7 ΑΙδχ. εν οφθαλ- 
μοις σου --- 3 [π]εχδαὶ Ἅε πσί ηοδὺΎ -- τ. οἵ βῖ., 

6Θεη.: ΧΧΧΙΠ, τσ. [5] 

τ 

ἊἝ 

φοϊνοῶς 

Ῥ-. Ρδη: 

ΟἿΣ 



Ἅ6Ο]. ἃ: 

5 Ῥ- ῬᾺΘ 5 

ςΟ]. 1. 

ΠΡΟ]. 2. 

δή ξ 

' ἈΑΛΑΔΎ ΠΔΟΟΝ᾽ λλᾶρε ΝΟΎΚ πε πᾶκ, πεχδεὶ Ἅε πόι' 'Ιἄκωβ᾽ 

χε εῶχέε ἄ!ιδὲ ΕὙΘΑΛΟῪ ἈΛΠΕΚΆΑΤΟ εβ0λ΄ χὶ πηνιλωροΝ εβολ- 
δὺτη πᾶσιχ' ετ θεὲ πὰϊ δι ΔΎ ἐπεκρὸ πθε πουᾶὰ [εᾶ ΠΝ ΔΎ πρὸ 

᾿ς ἈΑΠ ΠΟῪ ΤΕ] ἄρι πᾶογώω. ᾿ΝΥ͂ΧΙ ΠΗΔΟΛΛΟΎ ΠΎΔΙΝ ΤΟΎ πᾶκ 

χε ἃ ΠπΝΟΎΤτΤε πᾶ πᾶὶ ΔΎΩ ΟὙΤ ΠΡΤΗΡΟΙ ΑΔ Ύ ΔΟΧῚ ἀκλλοοὶ 

ι:. παπᾶ δὴ τεοχιτοΥυ. ΔΎΩ πεχδοὶ χε ἃ ΤΠ ΤΩΟΟΥΝ ΝτΗ- ἐ 
9. βωκ ΝΟΟΟΥΤΝ. πεχδο λε πᾶ χε πᾶ χοεῖο ΟΟΟΎΝ χὲ ΝἄΚΟΎῚ 

ΟΟΒΚ᾿ ΔΎΩ ΝΕΟΟΟΎ Ψ1Φ ΝΕΦΟΟΎ οέλλοοε ἩΉΤΟΟΤ᾽ εὐ ἍΕ εἰ- ἕ 
ὠδηχώρλλ ΠΟΩΟΟῪ ΝΟΎΦΟΟῪ Η ΟΝ ΔΎ ΟΕΝ ΔΑΛΟΎ ΠΟΙ ΝΎ ΒΝΟΟΎΕ. 

4 "ΤΗΡΟΥ. «“,“ἄρε πᾶχοειο Ἅε Π ΤΟΥ “λοοϑε οἴϑθη ΞΕΠΕΟ ΘΆΡΒΙ ΝΥΝ ἢ 
ΔΎΩ ἄποκ ὑπδσιλόολλ δι ΤΈΦΗ εἰλλόοῦε ὐηλλ θη ποᾶ 
ΤΟΟΤ εἰουηρ, ποᾶ πᾶκουν" ὥδντειεῖ ἐρᾶ τὸ ἅπᾶχοειο ἐρρᾶϊ 

15 ΕΟΗΕΙρΡ. πέχεὲε ΗοΔῪ λεὲε πᾶς χε νδωχπ πᾶκ πρεπρῶλλε 

εβολφρϑὰ πλᾶοο ΕἸ Ν κλλλδι ΕΠ ΉἩΤΟΟ Ἅε πεχδο ΧΕ εἴρ ΟὟ πᾶ οὼ 
16 ΕΡΟΙ χε ἄ!ρε ΕὙΦΑΝΟὟῪ ἈΛΠΕΚΆΛΤΟ ΕβΟΔ πχοεῖο. ἃ ΗΟΔΎ ἍΔΕ 

11 ΚΟΎΤ ο’λ ΠΕΡΟΟῪ ΕἸ λΑΔΎ ἰεορᾶι ΕἸ] διη1 εἐρρᾶι εοηεῖρ. ἴδ- ἢ 
κωβ λε δβθωκ εφρρᾶϊ ἘΝεΕΟΚΎΝΗ᾽ δύ τἄλλο πδο ΠΈΝΗΣ ΔΎΩ, 

δεν βω δΔΟ τ ΔΆΔΙΟΟΥ ΠΝΕΘΤΒΝΟΟΎΕ ΕἼ θεὲ πᾶι ΔΟΛΛΟΎΤΕ ἐπ- Ἴ 

ι8. Ρᾶν λ᾿πλλὰ ΕΤΛΑΑΔΎ ΧῈ ΝΕΟΚΎΝΗ. δἄσει Ἅε πόιὶ ιᾶκωβ εδρᾶι 
εὐ 'ληλλ ὙΠΟΔΙΟ π΄ ποι διλλοο᾽ τ ἀϊ εἐτοοπ ορᾶ! ρῳκ πκᾶρ, ποζᾶ- ̓  
πᾶδη" ΤΠ  ΤΈΡΕΟ ει Ἅε ΕβοΟΔΘ ΙΝ ὙΤΑΛΕΟΟΠΟΤ ἀλλὰ Ν᾽ ΤΟΎΡΙδΔ᾽ ΔΟΟΎεΕΟ, Ἢ 

10 πρ πουδ εὐ δ Δ Ὺ ἐπρο..... διρ' πδουώςὉ ΡΙῸ σΓ. χαὶι ευδοχησε ις μὲ Ξ ΝΠ, ἥ 

ζοπϑοηδῖ Π1.; ἴῃ ἢ. 260 οϑῖ ἰδσ!πα σΟΠΊΡΓΟ ΠΟ Π6η5 νυ. 9-11, ΦΌΠΟΓΌΠΙ ΡἰαΓα νοςαθυΐα, 

ΑΡΒΟΙ550 (ΟΙΟ, Ρετθσαηΐῖ. --- Ἢ τοσοῦ δΎω (ς0]. 2.) οὙτΓ πτηρέ!..... δα ες 
Ἄκλλοο]..... δι τ κυτοΥ : σῖᾶος. χαὶ ἐβιάσατο αὐτὸν, και ἐλαβε, π|. Δαδίτο ποθ 

οὐορ, Δ ῦλονυ πτοτο -- ᾿ἢ πεχδο λε πόὶ ποδῪ, ΠῚ. --  σΧΓ. χαάϊι εἰπὲεν -- χε ᾿διρῆῖτ 

τώουπ τπβώκ --- ᾿ἢ πεχδο Ἅε -- στᾶθο., Π)]. ἃδ44. ᾿δκωβ -- εὐὐῶπε ἅἍε, ἴῃ οοά. ἵὶ 
τηθηάοβα εὐ Ἅε, Π1. -- ΚΓ, ξεᾶν ουν... Η οπΔῪ ἀραπααῖ .... τσ π ΤΠ ΠΟΟΥΕ ΤΗΡΟῪ 

-- " λε πὶ. οἵ ρτ. οἴῃ. -- φ»ὅθη ἀκπεηραβο δὰ, Αἰοχ. τοῦ παιδος βἰπε αὐτοῦ -- ἅποκ. 
ΝΕ ΞΞ ΩΣ ἈΡΘΕΣ, ἐπ δι τεϑιη εἰλβόοῦε πάλη ποδ ΤΟΟῪ ΕἸΟΎΗΡ ποᾷδ ΚΟΥ: 

σῖδθς. εν τῇ οδὼ κατα σχολὴν τῆς πορευσεως τῆς ενᾶντιον μου, και χατα ποδα ἐπ: 

τῶν παιδαρίων, ςοηβοπαῖ πὰ., Ναῖ. ἴπ πε δάά. σου -- ὡδιύτδει (510) ....Εϑιρδι δος 
σεεῖρ --- ᾿ἢ πδοὶ δύᾶθο, εἴ πΠ]. οὔ]. -- τδιωώχπ... πρῖρώλιε...... ΧΕ Ερ ΟὟ ἅνπδι. 

δῖάθο. τινὰ τὶ τοῦτο, ΠῚΒΠΊΡΗ. ΕρΡΟῪ πηι ἀκῷδι --.. δῖφε ΟὙΦΑΛΟΤ χάπκακτο --- “Ὁ δι 

ἨΟΔῪ ἍΔΕ Κοτεζι, 4186 ἴῃ ὉΠΟῚ5 ροβϑΐ ΕἸ ΑΔῪ ἀὐέ ἴῃ ςοά. π; βάαπ6 τοϑῦταί εχ 

ΠαΠΊ. 269 --- 7 Ἅε, πηθιῃρῆ. -- στ. και... (Ρ. 8: 0]. 1.} εριρᾶι ἐπε κηπη Δ τ δλλιο 

ἼΔΟΙ ἈΛΔΎ - ΡΥ. ἐεποιησεν εαὐτω εχει -- ποΗ ΔΎΩ οπρβώ..... επο το ποονε΄...... 

επρᾶν επλπαλδᾶ (510) ετακααδῪ χὲ Ποκηπη. -- ὃ δάει ἍΕε, ΠΊΘΠΙΡΗ, -- σΓ. χάϊν λθεν Ε 
ἘΞ -- “Ν 

-ερρᾶι ρα πκδῶ..... Ροβδῖ ππερεαει (ΠῚ ΚΓ. Εἴ ΤΩΘΙΏΡΗ. ΟΙ. ἅλε.. . ΤΑΛΗΟΔΊΤΟΎΗΑΚΙ δ. 

ττοηριδ΄ (510)..... ἀχπακτο ΕβΟἋ πτπολίο, ἢ 

τ 6εη. ΧΧΧΗ͂Ι, το- 18." ΝΣ ΧΟΥ͂Σ 
οὐδ 

τ. 
ΔῊΝ 



᾿ ᾿ ϑὺ 

τ Νδο] ἌΠΕΛΑΛΤΟ ΕΒΟᾺ πτπολῖο. δοωπ πδὰ πῆ Τοε π Τοςθε: 

β ὃ πλᾶ πτδοτᾶρε ΤΕΟΟΚΎΝΗ εἐρᾶ το πᾶς ΠΡΉΤΑ εβολ- 
90 ΦΙΤΝ ελλὼρ πιὼν ποεῦελλ ορὰ ὡὧε πριειβ. δοκῶν καπαλλὰ 

ΕἸ ἈΛΛ ΔΎ ΝΟΎΘΗΟΙΔΟ ΤΉΡΙΟΝ δΔοαεπεικᾶ λεὶ ΠΦΗΤΟ ἈἈΠΝΟΥΎΤΕ 
ΧΧΧΙγ.α Ἀπίηὰλ. ἃ δινὰ Ἅε Εἰ ΕεβοᾺ τώϑεερε πλιὰ τίδι π|τδο- 
3 ποὺ πιᾶκίωβ᾽] εη δὺῪ ενγώὥεερε πετρλ πλίᾶὰ ετα λαδΔΎ. δΔο- 

᾿ς ΝΔῪ [εροο] πόΙ σεΐχελλ [πῦηρε] πελλὼρ πίεςχορρδιοο, πάρος 

[καπκᾶ) ΔΎω Δα. βιτεο] ᾿ΔΟΝΚΟΥΚ πλλλλᾶο ΔΎΩ δα θλῖκοο. 
3. ΔΟρικε ποὰ ΤΕΨΎΧΗ πλινὰ τώθεερε πίδκωβ᾽ ΔΎ ΔΟΟΎΕεΩ 

.« πο εεηλι δοῦᾶχε ἈΝ Ττωϑεερεθηλι κὰ Τὰ ΠΕΟΦΗΤ. πέεζχᾷδοὶ 
ἍΔΕ ΠΝόιὶ σεύχελε περλὼρ πεοειωτ εὐὔχὼ κοῦ χὲ χὶ πᾶὶ π- 

ὅ πιώεερεςθηλι εὐοριλλε. ἃ ΙΪᾶἄκωβ Ἅλε οῶτ᾿ χε ἃ οΟὙχελ π- 
ρὲ πελλοὸρ χώρα πλίνδ "τεϊζεερε Νεηρε ΝΕῪ ον πτοω- 

ωε ΜΝ ΝΗ ΤΒΝΟΟΎΕε ἃ Ιἄκὼβ Ἅε κἄρωξρ ὡδητοῦει ερφρᾷᾶΐϊ. 

6. [ἃ εἰδλὼρ Ἅε πειὼτ [πο] ὙΧχ εκ εἰ εβθοὸὰλ [Δ] Ἰᾶκωβ εθᾶχε 
τίνα δα. πώηρε [πιδίκωβ ἄγει ε[βολϑ π] τοώςθε' [π᾿ ΤΕΡΟῪ 

ἍἌΗΠει ελλὰ τ ε΄ χὲ ΟΥ̓ρΒβ πεόδώβ πεν τὰ ΟὙσΚΕλΑ ἄδο! δι... ΠΙΉ Δ᾽ 
ὃ ΕΔΟΙΝΚΟΥΤΚ ἈΝ τώῶεερε πιᾶκωβ᾽ πηεοῶπε ππτειρε. δοᾶχε 

ἔελυ δαῶπ ἴδιο ἴττο.... πἀπλλιδ πτδο τᾶρε ΤΟΟΚΗΠΗ ερᾶτεο ΠΡΗΤΟΙ Οἴ4 ΠῚ ΡΟΓ. 

οἵ ΤΠΘΙΏΡΗ. ΟΠ. τδε! ἐμ ερᾶτο, Εἰτηγπὶ νος ] 1 ΠΔ ΘΗ ΤΟ ἴἴὰ ταοΐθ βου ρβογαῖΐ 

᾿, ΡΥ. ΔΉ. Ὦ. Π|, Δἰΐογα τηθηάοβο {Ππ4 πηαίΐανις τῇ πρητο.... ἀκακῶρ - ἐμμωρ -- πιῶ, 
"» ΤΠ 

λ8 ϑὰ : 

᾿ ςοά, πὶ Παρεῖ πίθηρε, 404 50} 5{{π1 οχ ἢ. 269 -- ποεῦζῆαλ δᾶ. (θεὲ περιειβ. --- 3 δαε- 

᾿ πιτδλι (5:5) πη το ἀσππον (510) Ἄλπιηδ. --- ΧΧΧΙ͂Ν, ἱπξοτιοσὶ [ΟΠ] "πὶ ςοά. π 

᾿ αδρεῖδϑο, νοςαθυϊα αυδοάαπη Ρογιοσιιηΐ, 486, ὉΠΟΙΝ ᾿ποι158, ΟΧ ΠΕΠῚ. 269. Γαβίτα]. 

τ᾿ πώεερε ἩπτΤραΣ παλλδ ΕἸ ἀκλαΔῪ, ΠΙΘΠΊΡΗ. .. τὲ πιλλδι Ετεαλ ΔΎ ΡΙῸ ρίᾶθο. τῶν 

᾿ εγχωριων - " πί οεκκκ.... (τΟ]. 2.) επεακῶρ πεζορρδίοο (-- πηβρῃ. αῖ. ΑἸδχ. 

᾿ ΠΟΘ. ὁ χορραιος, ρτάθς. ὁ Βυαιος) -- οἴη. δύω δηΐθ δαβύτεο...... ΔΎΩ δοθΒβίοο. 

- ὅ τώεερε πειδκωβ᾽ δυω δΔαοΎει9 τιϑεερεώῦηλικ, ςΟ΄. Π ΠΊΘΠΠΟ586. τιϑεεςθηλΑ,..... 

, ΚδΙΤδ. ΠΟΘΗΤ, ΟἿ. χατὰ τὴν διανοιαν τῆς παρθενοῦ αὐτῇ; π|. κᾶτδ πρὴτ πί- 

πδιρϑεέπος -- ᾿ πεχδοὶ Ἅε -- πῃ. αΐῖ. εἴ ΑἸοχ., ργ. οὔῃ. ὃε ..... πεακρ παιώτ..... κι 

πδι ππτίωώεερε πδὶι πορϑίλθε, οΓ. ΟΠ. ΔἰΤΟΓΠῚ δι, πὶ. ὈΓῸ5 ποὴ Παθεῖ --- ὃ χε ἃ 

ΘΕΣΟΙΣ Ξ ΠΙΘΠΊΡΗ. εἴ αῖ., συ. οἵη. Συχεμ... χώραι πτῦπδ (50) το εερε" πη ρε 
λλὲ -- ΠΙ. εἴ δᾳΓ. οἱ ὃς υνοι αὐτοῦ ....δὴτ τοώωε πε.... τ ποονει ἴπάς ἴπ οοά. 269, 

ΠΊΘΙΠΡΓΔΠα Δ ϑοῖδδα,, οϑί ἰδσιπα 11 ὙΘΙΓΒΠΠ, δχ ΠΕΐΡιι5 ρίατα νοσάθυα ρογίθγιηῖ. 
-- δ εϑῶρ πιῶτ πουοζελι (πος ΠοΟπΊθη ἱπίθρσταμη ΡαΠΙ ἴῃ ΠῸΠῚ. 269) εἰ ερρᾶι 
δ ἰδικώβ. --- πῆρε πειδκωθβ... [εβοἊφ τ] οχοϊάϊτ σποαὰςε οχ ςοά. 269, ἰπ πὸ 
ΡαΓΓΟΓ γΌΟΙ5. ΤΕΡΟῪ ἈΙΟΓΟΒ απίιπιὶ ἀπᾶθ ᾿ἰΐθγαθ τηαποηΐ. οὐτὰς ἊἈε πσι ... 5 πεὺ- 
δητ πες που [Ἄηπει -- λυπηρον] Θχοϊαϊτ (ρ. τ : ςο]. 1.) πιαδυτε..... πε πἴπδ οεῦζεαὶ 

ἘΝ 

(6, ΟΠΊ. Συχεμ.) Ππαρϑηΐῖ ΑἸδχ. Ναῖ. οἵ πι.}) δδὰ..... ἡ τεερε πειδκώβ.... πτγϑε. 

σεη, ΧΧΧΠΙ, το. -- ΧΧΧΙΝ, 1τ-8. 

οωτλι πόιὶ πρώλλε ΔΎ ικᾶρ, ἘΕΠΕΥΘΡῊ Τ΄ ΔΎ δούώωπε ἩΔῪ εὐ- 

ἼΡ.Ῥαι: 

ΘΟΙΡΙΣ 

00]. 2- 
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ΑΑΔΎ ΠΟΙ εὐλὼρ εὐὔχὼ γϑλοο χὲ εὐλὼρ πᾶάωηρε δΔοοῶτπ 
ν Ἡτετπώεερε οὰξ πειρη τ᾿ τἄδο πᾶο ποριλλε. ΤΠ ΉΤΕΤ πρώολα 

ΕροΝ᾽ ΠΝ ΤΕΥ ππετπώεερε ΝΝεΝ Ηρε' ΝΎΤΕΤ Η χὶ ππεπεθεερε 

ι᾽ο ΝΝΕΤΝΘΗρΡΕ. ΠΤΕΤΝΟΎΩΡ ορᾶϊ ΠΡΗΤ Ν᾽ εἰ πκᾶρ, ΟὙοΩΘΟ 
ἈΧΠΕΎ ΠΆΛΤΟ Εβ0λ᾽ ᾿οὙὝῶρΡ εορᾶν ΠΡΗ ΤῸ Ν ΤΕΥ ΠΧ ΠἸ͵ΤΕΤΝΤ 
[χ]πὸ ΝῊΤΝ ερἰρᾶι ΠΦΗΤ ἡ ΔΎΩ ΟΝ πε τετ πᾶ χ 06] τηπᾶ- 

". τᾶς. ἰπεχδᾶο) πόὶ σελ ΠΝ πεοε ιὐ ἈΝ ΝΟΪΟΝΗΎ ΔλΔ ΡΙ6Ὲ 
ΕὙΦΑΛΟῪ [ἌΠΕΎΝΑΛΤΟ Εβθ0λ᾽ ΔΎΩ ἱπετετ πᾶ χ 06] τ πη δ τ δε}. 

ι.. »μ“ἄτδο ΝΤΕΟ ΟΡΗ 6ΕῈ εὐλᾶ τε ἄγω ἔηδίταδο κἄᾶ τᾶ 9ὲ 
3 ΕΤΈΤ πᾶχοοο ΝΑΙ ΝΉΕΤΠΤ πᾶὶ πΓϑεεριθηλι ποριμλε. δΥυὴ- 
οὙω πόὶ πηρε πιᾶκωβ εὙχὼ χλλλοο ΠΟΛ ἈΝ ἕὐλὼρ 
πότ ΟΤ᾽ ΟὙΚΡΟΟ ἀυω δΎωδχε πλλλαδΎῪ χε Δυοως πλιπᾶ 

“ Τευοωνε. ΠΕΧΔΎ ΔΎ ΠΟΙ σελλεων ἈΝ ἍἌΕΎΕΙ ΠΟΝΗῪ πλινᾶ 
πῴηρε πλιᾶ χὲ Κλν ὅόλλ ΧῸΝ εειῖρε ἀπιυᾶχε' εὖ ΝΎ ποΝΕ 

5 πΟΎρΡωΛλΕε ε]0 πᾶ Τοεβ βε ΟὙνούπεό τὰρ πᾶν πε: φδξ πᾶι 

τῆνδεινε ΤΝ ΔΎ τηνδουὼρ, ορᾶι ΠΡΗΤ ΤΗΥΤ Ν᾿ ε- 
πε ΕΤΕΤ πᾶ περ ΤΝΡε ογκ ΠΤΡΕΤ ΝΟβΒ θεὲ ΠΡΟΟΥΤ Νιλλ ΝΤΕ 

ι. ΤΗΥΤΝ τῆν πνπώεερε ΝΗ Τ π΄ ἀΎω τίν πᾶχι Νὶ πϑνοριλκε, 
πᾶν ἜβολοΝ πετπώεερει ΝΟΥ ΝΑΛΛΗΤ π᾿ ΠῊῪ ππε 

τ ΘΕ ΝΟΎΤΕΝΟΟ ΠΟΥ - εὔὐπε Ἅε ΕΤΕΤ ΝΎ ΟΣ ΠΟῸΝ 
ι8 ΕΟὐβ βὲ ΤΗΥΤ Ν᾿ ὙΝνᾶχι πηπῦεερε ΝΜ τβωκ. ἃ πώᾶχε Ἅε 

ι9. ἐρεῆᾶα πελλὼρ "1.0 σελ πῆρε περ. Ἀπεάοκ πόὶ πϑρ- 
(Ο!ρε εειρε πᾶ χε ΠῈΡΕ ΠΟΙΦΗΤ τὰρ ΤῊ πὲ εχν τώϑερε ἣ- 
εἰάκωβ᾽ πἴῆΤΟΟ Ἅε τὰρ ΝΟ ΤΔΙΗΥ πὲ ΠΦΟΎΟ πετοῦοπ ΤΉΡΟΥ 

0. διῖκ πηὶ Ἄποιτ. ελλὼρ ἍΔΕ ΠῚ σελ πέίθηρε εἰ ρᾶρ ΤῊ 

ἩὙΠΗΔΗ ΝΠ ΤΕΎΠΟΛΙΟ᾽ ΔΎδΧχΕε ἈΝ πρώλλε ΝΤΕΎΠΟΔΙΟ ΕὙΧῸ 

ὃ ρεχακ πᾶίϑηρε, ςΟά. π᾿ πηθπήοβα εὐκῶρ πδίθηρε ....... δα πᾶρητ, στ. προειλετο 

τὴ Ψψυχῃ τὴν θυγατερα ὑμὼν, τῇ. .. «90 ες τε ΨΎΟΗ --- " ππτετπερζθολ ἐροπ’' π- 

τετπτ πηπετπίῦεερε ερ ΠΕΡΘΗΡΕ (δι. τᾶς θυγάτερας υμῶν δοτε μιν) σοη8ο0- 

πᾶΐ π2.) ππετπκι πηπίϑεερε. --- ἢ 

6Χ ςοἥ. 269 δά πηραϊδην ρΡᾶρ. τ :, ἴῃ πᾶ, πηΘΠΊΡγαπα ἀὈ501588., ΡΙΠΓΟΒ ΓΘΡΘΙΙΌΠΙΟΓ 

Ἰασμῆαθ, 4185 6Χχ ςοηπϊθοῖαγα Τορὶθνϊ. -- ππτετῆκι ΤΕΥ ΡΓΙῸ Π1. ἄρι ἰεβωτ δι- 
1. 

ἈΚΠΕΎΤΤΑΚΤΟ ΕΒΟᾺ, Πυσι5466 σρά. π; 566] 6 ΠΊϊα 

τος ΡΞ αὶ και εμπορευεσθε ἐπ᾿ αυτὴς --- 

δρηδέ -- Π1.,) β΄. οπῇ. αὐτῆς -- πτ[ὡεξεριίῦηλλ ΡΓῸ το  εερειθηλι. -- ΕὙΧὼ ἅκλλοο 

ἀραηάαϊ --- "ἢ πῆρε πλιᾷ -- τη. ΑἸοχ. σὰπὶ αυϊΡυδάδπῃ “4115. υἱοι ὃς. λειας, δῖ. εἴ 

18 

γαῖ. οπι. -- ςοἄ. ἀκλλτς δόαλκ ἀλον (510) ΡΓῸ ὅκα δόλι ἀκάλον --- “ὃ οἷς πδι -- π. ΑὮ. 
οἵ 4111 ἐν τούτω; ρτᾶες, οἵ Ναῖ. μόνον ἐν τουτὼ --- '᾿ πηπίθεερε οὰπὶ Ναῖ. ΑὮ. αἰϑ- 

4π6 τας θυγατερας. Π,. Ξ- ΡΥ. τὴν θυγατε ρα -- τ ΙΕ ᾿τὸ τῇ.--- ρΓ. καὶ -- 19 πέρε 

πορητ τδρ ΤῊ (Ρ[Ὸ κη) πε εαπὶ τῶεερε, β5Γ. ἐνέχειτο γὰρ τὴ θυγάᾶτρι; σοπδοπαᾶΐ Γη. 

«Οεη. ΧΧΧΙΝ, 9-20., 

Εν Ἔ δὲ τε Ὁ πεχδο!, ΠΊ. Ξ ΘΓ, εἰπὲ ὃς τ τεο- 
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1 ΚΑΆ00Ο ΧῈ ΝΙρλλΕ ΦΉΎΆΕΙΡΗΝΙΚΟΟ πε δρουὼρ παλλᾶν ἐρρᾶ!ι 

εχν πκᾶφ᾽ ποεχι ποεῖ ΠΡΗΤΟ εἰς πκᾶρ, Ἅε οὙόζῦς “᾿πεὺ- 
Ἄ5ΤῸ εβολ᾽ τῆνᾶχι πνεΎζθεερε νὰν ποριλλε ΔΎΩ ΝΈΝΌΘΕΕΡΕ 

Ὁ την ἈΜΔΛΟΟΎ ΝΔῪ: φδλὰ πᾶὶ κανᾶ τὲ τ ππδουπε εἐνινε ν1- 

ΜΟΟΥ ΔΎΩ πρώλλε πδΕΙΝΕ ἌΚΑΛΟΝ ΕὟΡ ΕὙΟΎὼρ πρᾶν ρο- 

λε πτπωπε ΝΟΥλᾶοο ΝΟΎΩΤ᾽ φοραὶ πρῆοβ θεὲ ΝΝΦΟΟΥΤ τη- 
33 ΡΟῪ ΘΕ ΦΟΟῪ ΕἸΟΎΥΟΒΒΗΎΥΟΥ. ΝΕΎΤΒΝΟΟΎΕ ἍΕ ΤΉΡΟΥ ἈΝ 
πΕΎΦΗπᾶρχον τὰ ΤΗῊΡΟΎ εὙὐνδιύωπε ΝΑΎ. ἌΔΟΝΟΝ δὰχ πᾶι 

9 [τη π δ ειΝε ΒΒ ΛΟΟΥ ΔΎΩ εὙνδουῶρ εἐρρᾶ! πρητίν. δυ- 
οὐτὴλ Δε ἰνελλῶρὶ ΜΞ. σεῦ 31 πεηηρεὶ πόὶ ΟὙΟΪΝ εὙΒωκ] 
ἐρουν [ΝΠ ἸὙΠΎΔΗ ΝΙΤΕΎΠΟΛΙΙΟ ἀΎω ΔΎΟΒΒΕ πτοᾶρεξ π- 
τευ ἀκροβΎοΓὰ πόὶ ΦΟΙΪΟΥΤ πλλ. δοίώπε Ἅλε ρὰκ [πλλεὸ- 
«ο]Λητ ΠΡΟΟῪ ΕὙΩΟ 0ΠῚ 

δὶ 

πες π΄ ΠῚ φῃΑ41πὲ [ΝΠ ΔΟΟΎΙΘΟΚΑ] κτλ. το... 4. Ἀ- 

ΝΠ ῖΉΎοτιτὈρττ.- ἐνεε ρᾶς.----... ἄοςωπε [Ἅε 
ππιοὰ πιᾶχε [ἃ ΤΌρΙλλε ἈΛΠπεο [ΧΌΕΙΟ εἰπὲ ΝΟ ΒΔ) ἐχν 

8 σφ᾽ [ΔΎ πεχᾶο πᾶς] ΧΝΚΟΥΚ πλλλλᾶι. ΝΠΉΟΟ Ἅλε ἈΠπὸ- 

οὙώωυ πεχᾶὰ Δὲ πϑιλε Ἀπόχοειο χε εὔχὲε πᾶχοειο οο- 
ΟὟΝ ΔΝ Ελᾶ Δ Ὺ δλλ ΠΟΗῚ ΕὙΒΗΗ Τ᾽ ΔΎΩ πκᾶᾶ πιλλ ΕἸΌΘΟΟΠ 

9 ἴδοι Δ Τα ΔῪ εορᾶ! ἐνᾶσιχ ΔΎΩ ἊΝ ᾶΔῪ Φηπ ἐροὶ ρ31 

πΕΗΙ ΟΥΔΕ ἈΠΒΟᾺ ΕΤΟΟῪΤΝ ποᾶβλλε χῆτε Τα οριλλε ἀΎω 
πᾶπρε ἔπνδειρε ππιρς κπᾶρδπονλον ὙΔΈΡΝΟΒΕε ἈΜΠ͵ΗΛΤΟ 

Ὁ Εεβολ ΜΠΝΟΥ͂ΤΕ: εὐᾶχε ἈΝ Ἰσηᾧ ΝΟΎΦΟΟΥ εβολρον ουὐ- 

ο Τ Ἀδιρογώρ, τεοῖα5 “δρουοσώρ. -- ποεχι ποεῖ ΠΡΗΤῸ ΡΓΙῸ στᾶβθς. χαι ἐμπο- 

ρευεσθωσαν αὐτὴν. πι|. δΔρογεριεβωτ πῶητει --- 5 τππδῶπε επιπε ἀβϑλοΟΎ" 9 ἢ Ρογυεριειυβ. Φ Ἷ 
ἄγω ἀδυηάαηιϊ -- “ἢ ἍἊε ῥῖὸ πὶ. -- σύ. χα!. -- ΤΗρΡΟῪ δῖ5 ἀβαβῖ ἴῃ συ., Π1. ΔΙᾺ ΠῚ 

ταπῖαπι Παρεῖ - Ομ]. χα: τὰ τετραποδα -- πδνϑ ᾿πϑπάοβα ΡΓῸ πίδις -- ΠΟΙ γαΠᾶ, 

βΒσαϊ 1ῃ Ῥᾶρ. ριαθοβάθηϊι, ρϑοῖβϑα,, ο'πσγα νοσᾶθι]α δχοϊάθγιπηῖ, 486 ἰἴ6 ΠῚ ὁΧχ σοηϊο- 

οἴαγα ΓΕΒΌΠΪΓΟΙ τποῖβ ἴΠο] 188 --- “ὁ Ἅε Ρτὸ χάι, ἢ. οπῖ. --- ΧΧΧΙ͂Χ, ὃ ΒΌΡΘΓΙΟΓ ἔο 

ΟΥα δϑῖ πιαοιιϊαῖα, ΠΌΔΡΓΟΡΙΟΓ Ρίασγα νοσάρ]α ἰδσὶ ποαπθαηῖ; ράσο οχ σοηϊθογα, 

ὉΠοἷ5. ΠΟΙ τι58, γαϑί] ---- ἴ πεκδο πᾶς! -- Π1.», Κ»Γ. ΟΠ]. δε! -- ὃ δύω αἴ λᾶδῪ ρὴπ 

ἘΡοΙ δὲς πΠΏΗΙ ΡΓῸ χαὶ οὐχ ὑπεέρεχει ἐν τὴ οιἰκια ταυτὴ (ΑΙεχ. τῇ. εἴ βϑυτο--Ἔχ. οἱχ. 

αυτου) ουθεν ἐμου -- ΟΥἈΕ ἈΚπΒθ0(Ἃ Ἑπτοοτῆ (ἰδ Ὶ αι ΞΟ ρει ουὸς υπεξηρηται 

απο εἰλου οὐδεν, 5Υτο--Ἔχ. γο.ὴὸ [ο πο χελθα [ο., 564 οἴτ. ποῖ. οἷαγ. (ὐοταπὶ δά ἢ. ἴος. 

-- κεἰπιρώο ᾿πδρδιοῖκον, ΠΙΘΠΊΡΏ. -- σῖᾶθς. τὸ ρημὰ τὸ πονηρον τουτο; ϑ5υτῸ0-- 

Ἐχ. ΙΝ5; |ν9 1Ν 6... (ςἴγ. ποῖ. (ϑυῖδη!ο) --- 0 εοδκε, ρσ. ἡνίκα δὲ ελαλει, π. δο- 

«υὧπι ἐσοδαι εἴ βυτο- Εχ. ἰοον [ἰλὺν .994. ἰοοιο, ἰἰσεῖ ἰοσϑῖο ΟΠ ἀβίθγίθοο οἵ πηρίοθοϊο 

- ὁπ. ἱπ ἔπε τοῦ συγγεένεσθαι αὐτὴ. ; 

σεη. ΧΧΧΙ͂Ν, 21-2ς. ΧΧΧΙΝ, 6-1ο. 
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᾿ ΦΟΟΥ. πύου τας ποῦ ΕΝ ΚΟΥΚ πλλλᾶο. ἃ ΟὙΦΟΟΎ δε π- 
ἕαλιπε ωπε ἃ το Βὼκ ΕΦΟΎΝ ΕΠῊΗϊῚ εεῖρε πο ΗΕ ΔΎ 

9... ΝῈ ἊΝ λᾶδΎ ΠΡΟΎΝ ΠΝΕΤΌΟΟΝ ολλ πη’ δοᾶλαᾶρτε πηῸ- 
ΘΟΙΤε εὐχὼ χλλλοο ΧΕ ΝΚΟῪΤΚ πλλλλᾶι. δῦκὼ προ ροῦτε ΟΝ 

.5. ΝΟ ΟΙΧ ΔΟπ τ δοει ἐποάπβθολ. δἄοωπε ΝΠ ΤΕΡΟΝ ΔΎ χε δΔο6]- 

"“ κα ΠΝΟΦΟΙΤΕ ΟΝ πΟσΙχ Δοπ τ ἄσει ἐποᾶπβολ᾽ ΔΟΛΛΟΎΤΕ 

ΕΝΕΤ Ὁ.31. ΠΟΗῚ εοχὼ ὅ3λλ00 χε Δ ΔΎ ΧΠΤΎΔΟΕΙΝΕ ΕΦΟΎΝ ποΥ- 
ρα δὰ πρβρᾶιοο εοβε δλλλον΄ δοεῖ ἐρΟΎΝ δρο! εχ κ45- 

5 ΆΛΟΟ ΧΝΚΟΥΚ πλλθαδι διχικᾶκ Εβ0Ἃ ΟΝ ΟὙΝοΟῦ πολλη. δᾶκ 

πτροοώτλι Ἅλε χε ἄιχιοε πηΤἄολλη ΔΎ διχικᾶκ εβολ΄ δ6,- 
ιο κῷ πη οιτε ΝΤΟΟΤ ἄσπωτ εβολ. ἄγω ἄοκω ΠΊΦΟΙΤΕ 
"1 ἩΤΟΟΤΟ ᾶν ΤῈ ΠΟ ΧΟΕΙΟ Εἰ ΕΡΟΎΝ. δόυᾶχε πλλδο κἃ Τὰ 
πᾶχε εὐχὼ λλλοο ΧῈ δέει ἘΡΟΎ πᾶι πόὶ πιρακοδὰ ποβΒ- 
Ρἄιοο᾽ πᾶι ΝΤΑΚΝ ΤΟ ΕΡΟῪΝ δρον εἐοῶβε κλλλοι΄ πεχᾶ πᾶ 

18. ΧΕ ΕἸΝΑΝΚΟΤΚ ΝΗ: ΠΝΎΤΕρΡΟΟΟΤΑΑ ἍΔΕ χε ἄιχιοε ΝΎ ΔΟΛΛΗ 
ΔΎΩ δΔιχιώκᾶκ εβολ᾽ ἄακω πηνοροῦτε ΠἸΤΟΟΥ Δοπὼτ δέει 

19 Ἐποὰ Ν᾿ ΒΟᾺ. ἄοωπε ᾿λε ππερε πόχοειο οὐτῶς εν ᾶ χε 

ΤῊΝ τοοριλλε πᾶϊ ΝΥΔΟΧΟΟΎ πᾶς εοχὼ ψν,100 χΧῈ τἄϊ ΤῈ 

Ὁ θὲ πτὰ πκρλοδὰ ἄδο πᾶν δῶν Τ ΟΝ ΟὙΟΡΥΤΉ. ἃ ΠΧΟΕεΙΟ 
πιο ΧΙΤῸ ΔΟΝΟΎΧΕ λψΆλ106, ἐπ τ εκο᾽ εορᾶ! ἐπαλλᾶ ἐρὲ ΝΕΤ- 

3 ἈΔῊΡ ἈΠΡΡΟ ΟΥΤῚ ΕΦΟΎῪΝ ἐρο6] δρᾶι οὴ πετεκο. ἄγω πχόοεῖο 

ποοοπ ἈΝ τσ δΔοπώρ ΕἾ δρᾶ! εἐχο ΝΟΥ νδ΄ ἀΎω δΔῸΓ 
9. Νᾶδ] ΝΟΎΦΑΛΟΥΤ ἈΠΆΧΤΟ ΕΒΟἋᾺ ἈΠΕΤΘΙΧΝ πεώτεκο: πετ- 

διχὴ πετεκο λε Δ ἀπε τεκο ΕΤΟΟ ΤῺ πίοηῷ ΚΜὉ ΟὟΟΝ 
ΝΙΛΑ ΕΤΟῪΤ ΕΦΟΎῪΝ ἐπετεκο ἀΎω ρώώο! πιλὰ ΕἸΤΟΎΕΙΡΕ 3.- 

93 ἈΔΟΟῪ λλλλΔΎ. ΝΈῈΡΕ ΠΕΤΟΙΧΝ Πετεκὸ ΟΟΟΥΝ ἄπ πλᾶδΎ 

5 πρηόρφοιτε, ρίδθς. αὐτὸν τῶν ιμάτιων, ΑἸ]Εχ. ροβῖ ᾿ματίων 444. αὐτοῦ; 

ἰδ τίσει, σοῖο -- σι. τὴ οἰχιᾷ -- εοχῶ ἅπ00 

- βυο--Ἔχ., ἢ. πεᾶδο πώου, ρῖ. καὶ εἰπεν αὐτοῖς -- ππδαειπε, ΠΏ. Ξ- ΙΓ. εἰςηγᾶγεν 

ἡμῖν --- 15 πιῖογαθ ....6ε τ δ σΆλῊ ΓΟΒΟΙΙρίαθ 50η1 δ ΔΙΙογα πη ΠῈ -- Ροϑῖ δαπώτ οΠ1. διθειὶ 

-- "δ δῆτε ποχοειο εἰ ἘΘΟΥΝ, ΒΥ. -- ΠῚ. ὅτε πεαδόιο 1 ΕΟ ἔπει, ΡΥ. εὡς 

ἥλθεν ὁ χυριος εις τον οἴχον αὐτου --- (ἶ δᾷει ΕῷΟῪ ΡΓῸΟ ....-ΕΘοΎ -- περ ακο Δ Ἃ Ξ- ΡΤ.» 

Π. πεκδ ΔΟΥ -- ΕἸΜΔΉΚΟΥΚ ΠΆΚΑΛΗ (510) -- σΓ. αῖ. εἴ 5υγο-χ., τὴ. οὰπὶ Αἰθχ. κοι- 

μήηθητι μετ᾽ εἐμου --- δ Ἰζτογαθ εἰ ἴῃ δι, πιθηθγαηα αρβοῖββα, θβχοϊἀθγαηΐ --- δ" πὸ- 
χοεῖο -- Π]. 5Υ7. εἴ »Γ.», ΑΙδθχ. ὁ χυριος ἀῦ8486 αὐτου --- "δ᾿ μοβῖ ερε [τοῖα ἀπὰ ἀργαϑᾶ 

ος - -- ἸΞΞΙ 
ΠΟΓΏΪΓΟΓ --- ὅ5 ἍἊε σεοῖοῦ! ΟΠῚ σταθς. χα! - δ φώς πελκὶ ΕΤΟΎΕΙΡΕ ἈΔΛΟΟῪ ἈΚ ΔῪ 

Ξ- Αἴδθχ. εἵ πηθρΡἢ., ρῖᾶθο. εἴ 50Γ.7) 8564 ΠΙσ 510 ἀβίθγιϑβοο, δ(4. αὐτὸς Ἣν ποιῶν 

-- 38 ροβῖ πλᾶδυ οοά. μαδϑῖ ἀκαλοου δι, αοαά σα] ΠῚ} ἀποῖα ἀοοτα πηι οχ Ραγῖο σοῖ- 

Ὠἰζαγ, τῇ. ρῖοὸ πλδᾶδυ -- οὐθὲν Ἰερὶ ἐρωοῦ. 

σεη. ΧΧΧΙ͂Χ, 11-23. 

ΠΡ : 

᾿ ἜΚΕ Ἄ 

Ύ ΨΎΥ ἡ Ψ' ΞΡ Ψ ΨΎ ΕΘ ΎΨΉ ΚΤῪ ΡΟ ΟΡ ΨΡῪ 

Ἢ ἂ ἀώδδι ᾿ οί Δ, ἀν δ, ἣν 

ΡΨ ες Ν 



29 

ΕἸ ΒΗΗΤ ἡ περὲερὼβ τὰρ πιὰ ΝΠ ΤΟΟΤΕ πισηῷ εβθ 0 Ὰ χε ἥῈρε 
πχΟεΙΟ ΟΟΠ πλλλλδο ΔΎ φῷβ πιϑὰ ΕἸ Πεἴρε ΧΚΛΟΟΎ ΝΈΡΕ 

ΧΙ. 1 ΠΧΟΕΙΟ ΟΟΟὟΤΝ ἈΚΞΜΛΟΟῪ δρᾶι οὖ ποσεχ. δοπε Ἅε 
Ἀπποδ πιᾶχε δύρνοβε πόί πρηρῶτῶ, ἈΠΡΡΟ πκηλλε ,41Ν 

3 πάρε ἘΠΕΎΧΟεΙΟ ΠΡΡῸ ἥκηλλε. ἡ δΔονοΎδο πόι ἰφᾶρδω) εἐπὸ- 
8. ΟἹΟΎΡ ΟΝ ΔΎ [εἐπρο ρ τὸ, ἈΝ [ἰπᾶρλρε. ΔΎω ΔΟΝΟΎΪΧΕ ἈΝΜΔΛΟΟΎ 

ἐπίες ΤΕΈΚΟ Ο.Ι) τλλ ΠΕΤ ΦΙΧΝ [περ τΤΈΚοΟ] ἐπλκᾶ ετερε ωσηφ [ΚΗ] 

1 ἘΦΟῪΝ εροῦ. ἃ πετίδϑιχν πε] τεκο τ ἀδλγνῪ ΕἘΤΟΟ Τὰ πΊω- 

οηΦ᾿ δαωπε οιχωου ΝΕΎΟΟπ Ἅε ΝΟΎΛΛΗΗΩΕε ΠΡΟΟῪ οϑ 

ὅ πετεκο. ἄνω ΔΥΝΔΎῪ ΕΟ ΝΡΔΟΟΥ ἈΠΟΝΔΎ πονυὰ πογὰ εΥὐ- 

᾿ῬΔΟΟῪ ΟΝ ΟὙΟΎΘΘΗ ΝΟΎΩΟΤ᾽ ΠΗ Τ ΔΟΝΔῪ Εροῦ] ΟΝ ΤΟ ΡΔΟΟΎ" 
προονωτο, ἈΝ πδλλρε πᾶι ἘΝΕΎΘΟΟΠ ΨΠΡρΡΟ Νπκηλλε᾽ πδὶ ΕΤ- 

ὁ (Ο00π 0 Άὴ πετεκο: ἃ τωοηῷ λε βὼκ ἐροὺν .δροοὺ ερ.το- 
᾿ ΟὟῈ ΔΟΙΝΔῪΎ ΕἘρΟΟῪΓ ΔΎΩ ΝεΎοοΟπ εὐτρτωρ: δαχνὲε π- 

ΟΙἹΟΎΥΡ λε ῴδρδω πᾶϊ ἐπνευζθοοπ πλλλλδο οὶ πε τεκο εβο0Ἃ- 

ΘΊΤΟΟΤΟΙ ΞΠΕΎΧΟεΙο᾽ εὐ χὼ κκ4100 χε ΔΦΡΟΟῪ ΝΕΤ ΦΟ ΕὙΟΚΑᾺ 
8. ΠΟΟΥ: ΝΎΤΟΟΥ Ἅε ΠΕΧΔῪ πᾶς] ΧΗ ΤΑΝ ΝΔΎ ΕὙΡΔΟΟῪ ΔΎΩ 
ποοοπ ἂν πόι πετνᾶβολο: πεχᾶςὶ Ἅε πᾶν πόὶ τωσηῷ χε 
ἍἪ ἐρὲ πευβὼλ ὡο0π ἂν ΕβΟἋ διτταὶ ΠΝΟΎ ΤΕ, ΧΟΟῪ ὅ6ε εροΐ. 

9 δοχώ πόι πρηογωτο, ετΡΔΟΟῪ εἰωσηφῷ. 
δ! ΕἾ Ψι προ ον δῶν α΄ 

“«ὍἈ 

ὡ- τ ΧΩ ἜΣ 5. ΞΙΝ Ξ- τε τι Ἵ ΤΑΝ ῬΙῸ ΘΟΟΥΎΤΕ ΔΝ.ΦΟΟῪ ΠῚ. - ΘΓ. ευωδου, 5ΥΓ. Ιο «οο -- δὴ ποδί γοβοσιρία βθηϊ 

ἫΝ ΔΡ αἰΐογα πιᾶπα --- ΧΙ,, Ἢ νεῦρα ρηποβε... ρωτρ (ἰῖὰ Πὶς οἵ ν. 2, 1145 ρᾳογώτϑ  ).... 
“Ἔ τὶ τίδ  ρῈ ἐπευχοειο ΠΡΡῸ ΚΉΔΕ Γαβοιρία Ὁ δ]ΐθσα πῆϑηι ; ΡΔΓΒ ἹΠΙΌΓΙΟΙ ΒΘΟΌ Πα ρ 

᾿ς οἵ Ἰίϊοτα ὁ ἴπ προ, ΓηΘΠΊΡΓαπα αρϑοῖθδα, δχοϊάδγαηϊ --- ὁ ΒΌΡΘΙΙΟΥΙ ΠΟΙ αΠηΠᾶ6 ΟΥὰ αϑῖ 

παδου]αΐα, Πΐπς Ρίαγαθβ νοςθϑ8 ἰθρὶ πεημπδιιηῖ, Θα54 16 οχ σοπίθοΐαγα τγοϑίπ1 ὉΠςὶ5 ᾿ποὶὰ- 

585 -- ο΄. [επρο ρ τῷ, ΡΙῸ ....ὡὧτῷ -- ὄριτακ πετρικῖ πεζῦτεηο -- ΠῚ. 5ύ10--Εχ. ΑἸοχ. 

αἰϊασὰθ παρα τω αρχιδεσμοφυλαχει, δ5Γ. εἴ αῖ. οπχ.; ςοά. οι. εἰς τὸ δεσμωτήριον 

- δα πε οιχώον, ᾿ἰἴογα Ὑ ἴῃ οι κωοΥ ἴῃ πο νΘΓΒῚ15 ΠΟῺ ΠΕΓΠΙΓΟΓ, -- σΓ. Εἴ ΒΥΤ.»; 

᾿ ἢ. ΔΟΤΗΙΤΟῪ ἔτοτο πδοΐ πρϑηῆς ἔρωονυ οὐορ πδοῦρι ΟὙΒΗΟΥ --ὀ ΠΟΥ ΟΘΕ 

ΤΘΟΟΎ, ΠῚ. αἴ 5ΥΓ. -- σίᾶες. ἡμέερᾶς --- ὅ 

4[115 εχάτερος ενυπνιον, πῇ. δαῖ. εἴ ρΓ. ΟΠ]. -- ἱπ ἤπα ρσσαβς. 844. Ὧν αὐυτη; 4086 

ςς ἀἄεβαπί ἴῃ οεοἴοΓ5 --- ὃ Ἅε -- 1]. 5ΥΓ. αῖ. εἴ ΑΙδχ., ρτῖᾶβς. οπῖ. --- τ λε ροβῖ ποιοὺρ 

᾿ς εἴοτὶ ΟΠ]. -- πεπευχοειο -- ΠΙΘΠΏΡΉ.; 501 -Ἔχ. -- στᾶθς. τω χυρίω αὐτοῦ -- νεῖθα εβοᾺ- 

ποδ ποτδ ΕὙΡΔΟΟῪ -- 5υ10-Εχ. οἵ Α. οὔτη 

δύτοοτο ᾿ς πευ χοειο εχ ὅκλοο χε.... ΕἸΤΙΦΟ ΕὙΟΚᾺΣ 50Πΐ 40 αἰΐθγα πΊδηι: ταϑογῖ- 

Ρῖα --- ὃ 
᾿ Βοιιρία -- ΒΘΟΙ ΠΑ ΠῚ δὴ ἃ ΡΓ. ΠῚ. ΒΌΡΘΙ ΨΘΙΒΊΠῚ, 40 Αἰΐθσα δϑὶ γεβου! [ΠῚ ---- 

ΡΔΟΟῪ 5ἷς ἃ ΡΓ. πΠι., ἃ βϑεοιηάα εἰἴτῇ.... εἰσηρ οπὶ ᾧ ταβογιρῖο, 1ἴὰ ἀθϑίηιΐ νΘΓΒῚ15 

τ. μυϊυ5. [011]. 

ἈἸΓΥΔΗΜΔῪ 510 ἃ ΡΓ. ΠΊ8Π.; 80 αἰΐθσα χε πτδηπδΎ, [Θὰ Ε ΒΌΡΘΙ ΨΘΓΒΕΠῚ 

5 ετὸς- 

σεη. ΧΙ, 1-9. 

ἜΘΟΣ , 



ἢ, ΧΟΙ͂Χ. 

Ρ. τκζ: 

Ρ. ΚΗ: 

ΠΡο ΎΚΘ: 

τὸ 

χιυγι. 1 ἄοωπε Δε Ἀπποὰᾶ πἰωδχε' ΔΎΧΙ που πιο χε 

πεκεΐωτ οκρ, πώπνε δΔοοῖ καπεοηρε π᾿ ΔΎ ἈΠ ᾿ἄπδἄοοη 

ἌΧ εφρδῖαα' ἀαθὼκ '᾿ᾶροα. ἄγτᾶλε 'ᾶκωβ χε ἴωοηφ πεκ-- 

ηρε Δα ὠᾶροκ᾽ ΠΙΗᾺΔ λε δοηδακσόλι δοδηλοοο οἴχηπ πεορλᾶ-, 

ΠΉΚΟΥΤΚ. πεχδο πόι ἴδκωβ πἰωσηφ' χε ἃ ΠΟΥ τε οὐῶπρ, 

πᾶϊ ΕβΟἋ Ο΄ὴΝ ΟὙΡΔΟΟῪ ρα πκᾶρ πάπαν δΔΟΟΛΛΟΎ ἐροΐ. 
εις πέχδα πᾶϊ χε εἴο ὅφ"ῆτε ἐηδτρεκᾶδωυδλὶ᾽ πΥδίδὶ δΎω τ- 
πᾶδδκ πο ΠΟΥΝΔΥΩΥΤῊ ΠΝ ΟΘΝΟΟ δ πὰκ κπίκδο ἈΝ πεκ- 

" οπρὰ Ἀππὺποὼκ εὐὐλὰ πᾶλλδο τε ὦ ἔπε. τΤΕΝΟΎ δε πεκ- 
ηρε ον ΔΎ πτδΎωωπε πᾶκ ον πκᾶρ, πκηλλε οί θη ταπὰ Γεῖ 
«οᾶροκ πΝΟΎΪ πε' εὐνᾶζυωπε πνἄἂϊ εὐφρᾶϊι ἊΝ ἄπο ΠΘΕ 

6 ΝΟΡΟΥΒΙΝ ἈΝ οὙεῶν. πώηρε λε ετνγᾶζυωυπε πᾶκ Ἀπ ποδ 

πᾶὶ ΕὙΕΛΑΟΥΤΕ εἐπεκρᾶν εορδᾶὶ ΕΧΩΟΎ ᾿ΕὙΈΕΚΛΟΎ ΤΕ ΕἘΡρΟΟῪ επ-. 
ΡᾶνΝ ΝΝΕΚΟΝΗΎ ΔΎΩ ΕὙΝᾶχε πεκρᾶν ΟΝ ΝΕΚΆΔΗΡΟΟ ΕἸ ΑλλΑΔΎ. 

τ ἄποκ λε πτερίεϊ ἐβολφοὴ. ταλεοοπολδηλιῖδ πτουρὶδ᾽ ἄο-ο 
ΔΛΟΎ ΠΟΙ ΦΡρΑ ΧΗΣ τεκλᾶ ΔΎ ρα πκᾶρ πᾶνπδδδν πτερίοων 

ἐς 

ΧΙΥ͂ΠΙ, Ρᾶρ. ὙΚξ, ςοά. πιοπάοβε Ὁκζ, εἴ 8] 8416 δά ρᾶρ. Ὑτπὲ -- ἀἀποίδπίαγ,. 

Ἰθοϊίομοβ νατίας δχ οοά. Βοάϊεϊαηο ΧΧ (εἴτ. Βιδιοῖῃ. Βοάϊθιαπαθ σοάά. π|585. στ θπΐ. 

ςαΐαϊορ. ἃ ἴοαπη. 1 σοῃῇοοῖ.) ἃ Αἀοϊο Ετπιαη ἴῃ Βγμοδέϊοϊκο 67 ΟΟΥαΘσ Κ- 

Ρέϊφοποη ποδογϑοίτμης ἀθς5 αἰΐοη Ἵ ὁδίαριοπίος, Οὐτάηροη, 1880, Ρ. 5 οἀϊῖο 58} ἴτεγα Ὦ. 
4 --- ᾿ πειώδδε....: ἌΔΟΚΟ᾽ Δα χι ἀκπεαίθηρε οπδῪ. Ἀἀδηδοοη,.,.. δε. ὧδ πεαείῶπτ. 

ξ -Ξ ζεῖ ἐν 
τῆς ΘΕ ΑΓΒ  Ἰα ΞΞοΣς ἢλῆε προς ιαχὼβ --- Σ δΎχι που Δε πιᾶκωβ εὐχῷῶ πλοο. 

χε εἰὸ πεκώῦηρε ἰὥοηῷ πηύ.... τ σΓ. οἵ πη. -- δαδακσόαι πὶ πΙΗᾺ.... οιχας πεοισίλοῦ,, 

ΠῚ, -- 5Γ. ἐπὶ τὴν χλινὴν --- ὃ πεχε τ᾿δκωβ..... χε πᾶπουτε δαογώπρ πᾶὶ ΕβοΟᾺ ορδι 

δι λουζᾶ -- συ. τῇ. οἵ ἅγὰ. ἰαῖ. ο θεος μου ὠφθὴ μοι εν Λουξα --- ᾿ εὐρχ χκοσ, 

χε ἐηδδΎξδιε ἀκακοκ. (π|. οἵ στ. χαὶι εἰπε μοι ἰδου ἐγω αὐυξανὼω σε) τᾶτδιῶοκ. 

τᾶδδκ πΡΕΟΥΗΔΥΩΤΗ ππρεθποο. τᾶ πὰκ Ἀβπεικᾶρ. ἈΠ πεκοπεραᾶ, Ἀπποῶκ 

ξογακδι...... τς ἢ ΘΙ κηλλε. ἀκπδύζει ὐδιροκ εἐκηαλε (9γ. οἵ ἅγὰρ. δῖ. εν Ὑη Αἰγυπτω 
πρὸ του με ελθεῖιν προς σε εἰς ᾿Αιγυπτον, πι. -- αῖ. οἵη. γὴ) ᾿ἴθῃ πΊ. ΟΠ]. πρὸ ποῦ," ς. 

ξΞ ελθειν προς σε εἰς Αἰγυπτον) ποὺ πε. ερ ρδιαὲ αὐτὶ ἥδήδοοη, εὐπδωπε πᾶ 

πθε πρρουύβημ. πὶ σελκεώπ. -- ὃ πηρε Ἐτεκηδίαποου. απ ΤΕΠΟῪ εὐπδιυώπει -Ἱ 

τιδικ. ΟΕΛΛΟΥΤΕ ἘΡΟΟῪ ἔπρδᾶη ΠΠΕΎΟΠΗΎ. οι πεκληροποάλιᾶ. ππετακααδιν, (5Γ. τὰ 
ὃς εχγονα α εαν (γαῖ. δαν). γεννησῃς μετα ταὺυταὰ εσονται ἐπι τῳ ονομᾶτι τῶν 

β ξλθθν αὐτῶν, χληθήησονται ἐπι τοῖς ἐεἐχεινων κλήροις, ΑἸοχ, 844. σοι ἀπία ἐσον- τ 

ι.) ΡΙῸ εαν ἱεριῖ ἂν, εἴ ρῖοὸ ἐπὶ τοὶς Βαθεῖ εν τοις» ΙΔ. ἰαΐ. Ξ- πη. πιο Εν 

ἀρτλο θλριρθ “Δεπεῖοᾶ πᾶὶ εὐειθῶπι τᾶκ ΕὙΕΛΛΟΥ ᾿ἔρωου εφρᾶν ΠΠΟΎΘΠΗΟΥ 

πρὶ εν πικληροο πΠΗ --- ᾽ ΕἸΠΗΎ ΔΕ ΕβΟἋ δὴ (δτ. εγὼ ὃς ἡνιχα ρχομιὴν εχ) 

δ Ρδι ρᾶκ πκᾶρ..... τπτερειρῶν ἘΡΟΎ κΚᾶτᾶ Φιπποὰ ρολλοο. οὰκ πκᾶρ ποζᾶβ ρδϑαξ 

εἰεὶ εϑρᾶδι εφρδθᾶ. δυτώμας ἍΔΕ ἅκαλοο.... Ἀπ τ πΟἋ ρολκοο. (πΠ). -- ρΓ. εγγιξοντος μους 

κατα τον ἱπποῦρομον Χαβραθὰ τῆς γῆς τοὺ ελθειν Εφραθα.....). 

.«Ὅεη. ΧΙΝΙΠΙ͂, 1-. 



ΟΝ ὩΣΌΙΨΌΑΝ οὐ ἈΉΡΑυ 7 νι Χ ἢ - " Ἷ ΤΠ ΠΑΡ “ὦν Δ᾽ ΤΣ ΣΎΛΘΥΣ ἧς Ὁ - ὭΣ “Ὥ. 

᾿ἄαντ Ὁ ." 

Ἢ 

᾿ς ἔρονυν επρίποτρολιοο ἔπτε χᾶβρᾶϑδ' πτεϊρεΐρων ΕΦΟῪΝ ε- 
᾿ Φρδᾶθδᾶ' δίττωλιο “λ3λ00 ον ΤερὶΗ προ ϊπποῦτρολλοο ετὲ τὰᾶϊ 

τε βηθᾷλεελι ΔΎ τωΟ πᾶβρᾶρδλι ἈπλαΔῪ ΝΎΔΎΤΟΛΛΟ 
ΟΝ πίεοδδκ ΑΔ Ύ ργὲ πελλο ΔΎ ΕἼῸ ΝΟ ΔῪ πτὰ ἄβρὰρδλι 

᾿ς 8 (90πὸὲ τε νενῆῶηρε πῦχεθ. πι|ΗΔ Ἅλε Ν ερεο Ν ΔΎ πηρε π- 

9 Ἰωοηῷ πεχδαὶ χε ΟὟ ἔροκ πὲ πᾶΐϊ. πεχδᾶο πᾶς! χὲ πἄζϑηρε 
ΝΣ πε πἂϊ πτὰ ποτε ΤαΑδΎῪ πᾶὶ »πεΐίσιᾶ. πεχδςβ! πᾶς χὲ εη- 

Ἄε 

Εροο Ετλλευδλιόονι εἴωρρ. δον ΤΟΥ ὥδροῦ Δ πεῖ ἘρΟΟΎ. 
τ ΔΘ ΤΟΎ ἘΡΟΎῪΝ ἔρος. πεχδοὶ Ἅε πόὶι πίηλ πίωοηφ χε εἴς 

᾿ ΘΗ ΤΕ ἄνοκ 3,.ΠῈὲ ΠΝΟΥ ΤΕ φουρωτ ψπεκρο ἀΎω δοτδακοῖ 
᾿ς 1 ἐπεκοπεραλᾶ. ἃ ἴωοηῷ οἵ τὸν πνεαπᾶτ. ΔΎ ΔΎΟΥΩΩΟΤ 

1:3 πδαὶ οἴχεε πκᾶρ. ἵἴωοηῷ λε δεοιχὶ ἀπεοηρε ον ΔΎ" δοτᾶς 
᾿δ0 ἐρᾶ τὸ] περρᾶ δα ΟΝ ΤΕ ΟΎΝ δλλ' δ δοοη Ἅε ρα, ποὰ 

ΟΠ κ βΒΟῪΡ ἽΠΙῊΔ. ΠΙῊΔ Ἅε ΔΟΙΟΟΟΥΤΝ πτεοσὶχ πον ᾶλι Εβο λ΄ 
᾿- δεκᾶδο Εν τὰπε πεφρδϊ' ετε πκουΐϊ πε. ΔΎ δακω ΝΠ ΉΤΕεΟ- 

᾿ Π ΦΒΟῪΡ εἐχν τὰπε Ξλη"δνδοοη' ἔνε πᾶὶ τὰρ πὲ πῶρπ κπλαΐοε. 

δα ἴῃ ραγθητμοϑίη ροβαϊ ἀδϑαπί ἴῃ οςοά. Βοάϊοΐαπο, εἴ δά 564. σᾶρ. 11,7) 29--31 

ρεχίπεηί --- ὃ δ πΙΗᾺ Δε πδὺῪ (δι. 'ἰδων δὲ Ισραηλ, πι. ἔτδαπδν Ἅε....) ..Ὅπελδα] 

[ ᾿ πΔΕΙ. (ρτ. εἴ πι. ογη. :1Δ.6}} --- ὅ πεχδοὶ Ἅε πδο πόί τωσηφῷ. (πηι. εἴ ἀγὰῦ. ἰαῖ. -- ρτ. εἰπε 

᾿ ὃς Ἰωώσηφ τω πάτρ: αὐτου) ....δ55 πειμαδι. πεχ δα Ἂς πσί ᾿ᾶκώβ χὰ (ΠΏ ΠΏΡΗ. εἴ ΓΆΡ. 

Ε: Ἐκ τ ρτ. χαι εἰπεν Ιαχωβ[ --- ἢ δ πβδὶᾺ Ἅε....ἕ δτολλτας ΕΒΟἋ οὴ᾽ τΑλ το ΛΟ. (ε[1ΔΠ| 

᾿ς ατγαῦ. ἰαΐ. οὐπὶ πὶ. εἴ στ. παδεῖ γα} 4) ἔμιιθπ δόαα ἄκαλος ἔπδιυ ἘΒΟᾺ. δύ του Ἀε 

εδονν Ἔρος. (π1. -- στ. χάνι ΡΥ͂ὸ Ἅε) δαῖπι ἐροου. ὑτερες Φ ΟᾺ δ΄ Ἅε εροοῦ. (αΓ80. ἰαΐ. 
ΠΤ τ. εἴ δΓΊ. χαι περιελαβεν αυτους) --- ᾿᾿ ΟΠ. Ἅε οὔπὴ ΚΓ. -- ΕἰσοΗ ΤΕ Ἀκπου- 
ς Ρο Ἄκπεκρο. διΎΩ ΕἰΟΦΉΗ ΤΕ ἃ ΠΙΟΥΤΕ ΤΟΥΟΙ εἐπεκοπεραιδ. - τηθΡἢ. εἴ ρσίδες.:; 

ς ἰαΐ. αἰ ἀν} ϑ' οὶ ἰω, οἱρ:9 «4γ] ἂὶ ον! ἰ ιἱ.- 155 τοηῷ Ἀε ππτοὺ Εβθ0Ἃ 

ὋΥ ε πεηπᾶτ. (ΑΙεχ. 1τἴεπὰ σι] δε, σ΄. εἴ ἢ. και) οπἹ. δΎω.... εχακ πεῦρο εϑ ρδι 

εχὰ πίκδ . 5ἷς εἴϊαπι ἅγὰ. ἰαΐ. “ΠῚ ΠῚ.» ΡΤ. ἐπι πρόσωπον ἐπι τῆς γης -- ᾿ἦ δοπι 

Ξ Ἅε Ἀσπεοι θη ρε οτδν πσί κοηφ. εᾧ ρδιλι οἷ πες δίκ πουτδλι. ΑΔ ΔΟΟΗ ποδὶ ΦΒΟῪΡ 

Ἔ ἈΣΠΙΗᾺ. ΔΟΤΟΥ ΕΘΟΎ Ερος!. οἴ8 ΠῈ ἴῃ ΓΘ] 15. τΟΒΈΡτ15 τηαχίπια πος ἴῃ ἰοςο ἄθρτο- 

Γ ΒΕΠΑΪΤΩΓ νατγίθίαϑ : ἀγα. ἰαΐ, Ἰθρὶς «[λοἱγαὶ κοῦ οὐς φλο9 ῥοἰ αὶ ἰὼν ὡς ΝΣ ΠΕΕΨ 
κα] ἰς οἰ} ΞΞ Ὧ., δῖαθο., Οἱ σοπϑοπαηΐ ΝΡ. ἰαῖ. εἴ τοχίια ΠΕΌΤΊαΙσ5 : τὸν τε 

Ἐφραιμ εν τὴ δεξιχ. εξ ἀριστερων ὃε Ισραηλ, τον ὃε Μανασση εξ αἀριστερων 

(ΑΙεχ. εν τὴ ἀριστερᾳ, εἴτ. θεὲ [ἀρατάθ, Οεημθεὶς σγαθοο δὰ Ἐ. 1ος.) εχ δεξιων δὲ 
 ἴσραηλ, Ἡγγισεν αὐτοὺς αυτω --- ἢ δ πΙΗᾺ ἍΔΕ ΘΟΟΥΤΗ ΕΒΟᾺ πτεοσιχ (-: η1.; 

ΟΠ 8180. [αἴ -- 81. τὴν χειρα) πουπδι. δι υδίλοο εχπ΄.. πε ρδιλα πὰ πκοὺὶ ἍΔΕ πὲ 

πᾶι. ΔΎΩ τεαρβοΥρ ἔχπ.... αδηδοοη. ἐδοαπώπε πε δί. -- ΡΓ,,) 564 ρΡροβῖ τὴν 
Ἅ 
 ἀρίστεραν εἴ τᾶς χειρᾶς ΟΠ. αὐτου; ΤΩΘΏΡἢ. Οἵ. πε πκοῦὶ δε πε πδι; δῖδῦ. 

ἰαἴ. ἱπ ἤπο δἀά. Κ}} ,6 ζῶν... 

σε. ΧΙΨΙΠΙΙ, 8-14. [6] 

0 ἸΟῪ ἐροΐ ἔ χεκᾶς εἴεολλον ἔροου. ὄπΒΔᾺ Ἅε ἈΞΠΙῊΔ ΔΎφροιυ " . ΩΣ 
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5» δηπώνε ΝΤΕΟδΙΧ. δΔΟΟΛΛΟΎ ἘρΟΟΎ πεχᾶςσι χε ΠΑΝΟΥΤΕ π- 
ἽΡιτλλ: τ᾽ πδεῖοτε ρᾶνδο ἌἌπεοσατο ἐβολ᾽ ἀβρᾶρδαα ἈΝ ἰοδᾶκ. 

ΠΝΟΥΤΕ ΠΎδΔοοΔΝΟΎΩΥ χὶν ὙΑΆΑΝ Τ ΚΟΥ δ ΡΟΎΝ ἘΠΟΟΎ" 
ιὸ πᾶνε πΎδΔοΝ ΛΕ Τ ΕβοοΝ Θλίψίο πῖλλ' ΕΚΕΟΛΑΟΎ 

ἐπ εϊςηρεώηλι' εΕὙΕΤ πᾶρᾶν ερρᾶϊ ἐχώου ἀΎω πρᾶν ππᾶ- 
εἴο τε ἄβρᾶρδια ἊΝ ἰοᾶδᾶκ' εὐεδωυδὶ εὙὐεὲπε ἐγᾶζϑωο οἴχιλς 

7 πκᾶρ. ΝΜ ΤΕρΡεΕΙΝ ΔΎ ἍΔε πόαὶ ὠοηῷ χε ἃ πεειείωτ κω πΤΕεΟ- 

σίχ πουνᾶλα οἵἴχνπ τὰᾶπε πεφρδᾶϊλι' ἃ πρῷβ ὥώωπε εν δ τ 
Ἄχ πεο αι το ἐβολ᾽ Ἰωοηφ Ἅε ληδιαᾶρ τε πτσχ ψἀπεοείωτ δος 
βἴτο ΔΎ οἴχη τἄᾶπε πεφρδᾶϊλι' ΔοοΎᾶρο εἐχὺπ τἄπε 35:- 

δ ρ. τὰ: ια αάνδοοη κοοηῷ λε πεχδο καπεογεΐωτ χε πτεῖρε ἂν τὲ 

πδείωτ᾽ πᾶὶ γὰρ πὲ πῦρρπ γλλλίοε' κῷ Ἡ ΤεΚόΙΧ ΝΟΎΝδΑΑ ΕΧΝ 

9 Τεᾶπε. Ἀπεορονδο Ἅλε πόαὶ πεοεΐωτ εὐὔχὼ βάϑλοο χε τ- 
ΟΟΟΥΝ φῷ πᾶςϑηρε' πᾶὶ ορώώξα οἡ πᾶζϑπε που Δ 00 εοος" 
δΎω αν δ χίοε ἀλλὰ πεσὸν ΚΟΎΪ πᾶ χίοε ἔἐροΎε ἔροο" ἄγω 

πειφοπρακὰ πἄᾶϑωπε εὐληῆθε ποθῆοο. . . . Ὁ 

"πες ἴῃ ρΡοβίσζοπιο πτες δίχ. ἰπ πα νοῦβι5, ΓΟ ΡΘΕ ΓΌΓ ᾿Π1{10 564 ΘΏ15 ---- “ἢ ΟΠ. 

πεχδο (Π1. σΠῚ ρΓ. χαὶν εἶπεν) χε πποῦτε πᾶὶι πτᾶ πδείοτε .... πποῦτε ετοᾶδπ 

ἄκακοι. χα... δρρδᾶι ἘΠΟΟῪ τ φΌΟΥ. --- ἢ πδττελοο ΕὙΠΟΎΡΑΣ ἅλΆλο᾽ ΕβΟἋ δὲς πε- 

ΘΟΟῪ πιλκ. (-- γὰρ. ἰαΐ, 1. εἴ ρ΄. εχ πάντων τῶν χάχων) εδξεολιου (το, 99 εκεοῖλον 

Ξε ἅΓᾺ. ἰαῖ, οἵ πῇ. οαλο) .... «ΔΎΩ ΕὙΕΛΑΟΎΤΕ ἐπᾶρδη φορᾶι ΠΡΗΤΟΎ. Αὐτ πρδιι..... 
ποεδδι. δυω ποεώῶπε (εὙεπε σΟαἸς15 ΡΓΟ εὙὐειϑπε) ΕΟὙΟ δ᾽ ἈΒη.ΗΗη.9Ὲ ει ρδι εχλι 

πκδρ. (και επιχληθησεται εν αὐτοῖς τὸ ονομα μου.... καὶ πληθυνθειησαν εἰς πλη- 
41 θος πολυ επι τ. γ.) -- ᾿..χε ἃ πεηειίῶτ τᾶλε τεωδίᾳ πουπδακ ἔχ εὔρδα, 

(ι. οἵ σι. ἐπι τὴν χεφαλὴν ἔφραιμ) δ πρώβ... εαφορῶ..... Δαδαιδοτε ποσί τὠσηῷ 

ετσί..... ἔα! το οι τῶᾶπε πε ρδιαι. ετδίλος εορδὶ ἔατε.... -- ἡ πεχδο Ἅλε πδι 

τῶσηῷ “ πεσειῶτ...... ἈΔΥΔΔΟ πτεκσίχ..... ---- 15 πτοὺὶ δε “᾿ιπεοοῦώω. δ δ 

πεχδα. χε ἕοοουη πδίῦηρε τ οοουπ. -- ἀγα. αἴ. τῇ. οἵ ρίᾶβθο. καὶ οὐχ ἡθελησεν, 

αλλ᾽ειπεν οιδα, τεχνον, οιδα. πυσυδαθς οοά. Βοάϊοίαπι5 -- εαόω -- ἅγαῦ. ἰαΐ,» 51. 
οἵ ΠΙΘΠΊΡΗ. ΟΠ]. 

Ν 

ἘΠῚ τοῦ ΞΟ Ξ Θυϑεεῖι 

ει. ΧΙΝΤΙ, τς -τρ. 



τ λδ “ἐὀπο Μόλκ "ἢ ΦΧ ---ὺυ 

ε δ. ὴ ᾿ 

᾿ 

»ο  Ε ἩΨ Φ χα ΨΥ ΨΨΨΘΣΣ 

Ῥ» Ἂ Φ εἶ) 

ΟΠ ὐμιν -- Εεὐῷ χθῖν οἴωωα -- ἀτὰρ. ἰαῖ. «λας ὁΐυ., σοίοτὶ οηλ. -- 

ἠ8 

ὙΔΟΞΟΆΛΟΟ ἈΝΝΝΟΟὝΟΗΟ ΠΕΠΡΟΦΗΤΗΟ. 

ΧΙ 1 Ἴ πεχᾶὰα λε πόὶϊ πχοεῖο ϑυοηο Ἀπ δᾶρων ερὌρδὶ 

93. δὰ πκᾶρ πκηλλε εὔὐὔχὼ »νλο0 ὅὃΘ6ΘΩΣεχΕε πείΐεβοτυ ὙΑΡΧΗ ΝῊΤΝ 
ὃ πὲ ΝΝΕΒΟῪ ΠΌΟΡΠ ΝΗΤΝ πὲ ΟΝ ΝΕΒΟῪΤ ΝΠ ΉΤΕρολπε «ὐἄχε 

ἊΝ ΤΟΥΝΔΥΩΣΗ ΤΉΡΟ ΠΉΝΌΘΗΡΕ ἈΜΠΙΗΔ εἐκχὼ κλλλοο χὲ ορδϊὶ 
ΘΙ ΟΟὙΛΛΗῪ ἈΞΠεϊεβ ΟῪ λᾶρε πουὰ πουῪᾶ χὶ ἘΝΟΎΕΟΟΟῪ επηΐ. 

:ι εὔωπε ἍΔΕ οεοοβκ ρλκ πΗΐ ϑρώοτε ετλρώςθε ΕἘπΠεοοοΎ" εἀεχὶ 

πλκλδο ἈἌπεέο τ εςῦε ΕἸ Του ο κά τὰ τεπε ππρώλλε  πρω-᾿ 
5. .θὲὁ ἈἈΠΟῪδΔ πεύωπ ΕΡΟῪΟ ΝΕΎΕΟΟΟΎ. χὶ ΝῊΤΝ ΝΠΟΎΕΟΟΟΥΎ 

Νῆπτελίοο εν χϑὶν οίωωο! ΝΦΟΟΥΤ ΠΟΎΡΟΛΑΠπε᾽ ΤΕΥ Ν ΧΙΤΕ 
ὃ θολὸν περίεϊβ. πὶ λᾶο πβᾶδαπε. ΝῊΤΕΤΝΧΙΤΟ πὴ ε- 
τπρᾶρερ, ἐεροο] ΝΗ Τ Ν δρρδὶ ἘΟΟΎΆΑΝ Τ ΔΌΤΕ ἈἈπεΐεβοτ. ποε- 

ΚΟΝῸ φ453106) δίραλ πρὸ Ν᾿ ΤΟΥΝΔΥΩΥΤῊ πόϊ πλληῆςθε ΤΉΡΟ πη- 

Ἑχοάιτι5. τλοξοΐλοο ἴΐὰ βϑθιῆρο ἢϊς ςοάθχ ; π, ΧΧΧΙῚ λεέξοτοο, ἀρὰ Δ οἱά 

Αρροπαάϊχ αὦ οαϊ!. Ν. Τ΄. ργαθοῖ, ραρ. ὃ, τ οξωτοο. ἴῃ ςοά. Βοαϊείαπο, ΗἩπηῖ. 303, 

πΒαδδίυγ Εχοίϊ ςἀρ. ΠΠ, ν. 4 (εἴτ. δνοιά ἴος. οἷϊ. ρᾶρ. 9). (]. Ργοΐδβδϑδουῦ. (. Μάβρεσγο 

ἴῃ 5:15 Εἴμάος Εργρίϊοηηπος, ΤΌ 1, .56 Εαδοϊσμίο, Ῥατὶβ τ8832., ᾿πίθγ «]1ἃ ραΐσα 

ἔγαστηθηΐα ΨΘΓβΊΟΏΙ5 ΘΠ] Δ1ςα6, ἕοτγίαϊτο, αἴ 1ρ58 αἰΐ, 44 ΠΙ8ΠῚ15 οἰπ15 ρογνυθηΐα, ρᾶρ. 260 

Βαθεῖ ψεῦβιβ 9-.-14 εχ βοάθπιὶ (ρ. ΠΠ Εχοάϊ, 405 ργουῦζ ἴρβε βδάϊάϊε μὶς βαδημῖτίο : 

ν. 9. ---ἰ...... Ἱπευδοχοίεςχ ... . ..ἅ Ἰτερο τρααπκηλλε οἰ Ὑ8ὲ ἈΚΑΛΟΟΥ ΠΦΗΤΤΙ. 

γ.10. -- ΤΕΙΟῪ δὲ ΔΝΒΟῪ τᾶ ΟΟΥΚ ὧδ ᾧδρδ πρΡρὸ ἴκηλλε ΠΡΕΙΠΕ πᾶ Άδοο πη ρ] Ε 

πεπισΡ ΔῊ Ἃ ΕΒΟᾺ ούππκδρ πκΚΉλκΕ. 0 11. 
ΔΤ πιλι ΔΠΟΚ χε εἴεβωκ ὧδ φδρδω πρρὸ πκηλλκε δυῳ [3]ε εἴεειπε εβ 0 ἃ πη ]ρε 
ἈΣπιΟΡΔΗἋ ΕβΟἋᾺ δὲς [τπικὰρ ἩΠΚΉΆλΕ. Υ. 12. --- πεχδοὶ [λε πιό]σῦ] πποῦτε ἀμλ[γοηῸ 

πεχδο πσί Υοπο πρδιὸ ΡΑΆ ΠΟΤΕ ΧῈ 

εἰαπκώπεινοο. [χε εἴεϊιυωπε [πάρααᾶκ.... ετετπεςαλἝθε ἀσπηίοντε ἐδ ρ]δὶ δὰ πεῖ 
δον. τ9. πεχδοὶ πόσὶ σης πΗΔΟΡΑΝΠΙΟΎ ΤΕ ΧῈ ΕἸΟΘΦΗΗ ΤΕ Δπὸκ {ηδβκ 

ΟΣ. πῦηρε πππιΟρΔῊΗἋ τδίχοοο ἩΔῪ χῈ ππο[Ὑτὲ}] ΠΠΕΎΠειΟτε πὲ πίεσῖ τᾶ ΤΠ ΠΟΟῪΤ 

δ ρώ τὴ] ποεχπουει κε πιλα π|εἸ πεορᾶτι, εεϊ εδικοοο τίδιν Ὲ οὗ. ν΄. 14.--- πε ΔΩ] 

᾿ πίδ᾽]ι πποΥτε ἀκακωγοηζο)] χε δποκ πὲ πετ[900π) τἄϊ τε θὲ ετίεκχοοο] ππθΗρε 

Ἀἐπ ΟΡ ΔΗ Ὰ] πετωοοπ᾽ [πεῖῖτδοὶ ὙΠΊΠΟΟΥΤ δρῶ π,. --- ΧΙ, ὁ οοά. δηΐς ἔπουε- 

σΟΟΥ Οπι. προβατον χατ᾽ οἰχους πάτριων, εχάστος;, ἅταῦ. ἰαΐῖ. εἴ πιθΠΡἢ. ΟΠ. 8]- 

ἴσα πὶ ἐχάστος ---  πεοτεῶε ετρὶ τους -- σῦᾶθο, οἷ 5Υ7.») Π1ΘΠΊΡΗ. ἀκπεςθεςθε 

πεέλαδ οι πεῖρα πεοιῦφερ -- κὰτα τεπε ππρώλβε, ΓΆΡ. ἰαΐ. 501. εἴ ΠΠΘΠΊΡΗ. -- στ. χαταὰ 

ἀριῦθμον ψυχων -- ἔρογο εϑβῖ ἴῃ γαβιιγα --- ὃ Ἀπ ΠΗ ΤΉ, γὰρ. ἰαΐ, συγ. δἵ π|. -- ρσῖ. ἐσται 

ς 5 Ἡτετηχῖτο π- 

 πετποᾶρερ Εροο! πηπτῖς, ἀγα. ἰαΐ. ΒΥ7. οἵ ΠΙΘΙΏΡΗ. -- στᾶθς. χαι ἐσται ὑμῖν δια- 

τετηρημϑνον -- δῖρας πρὸ αδυπάαπι, εἴ ἰπχία ςβΐεγοβ ἴοϑῖθβ πΟΥ Δ τΩΤΉ ροβῖρο- 

 ΠΟΠΟΌΠῚ εϑϑοῖ γοοἹ τηρί. 

Ἐχοά, ΧΙ], τ-6. 



ἔρ. τας: 

Ὁ, τος: 

ὍΝ: 19 ἘΡΗΡΟΚ ΚῸΝ νυ πίώηρε Ἅε ἈΧπΠΙῊᾺ ΔΎΧχΙΟΟρ πτεργθρᾶ θᾶ- 

ἠή, 

Τ᾿ (ΘΗΡΕ ἈΜΠΙῊᾺΛ ἈΠΝΗΔΎ προυρε. πτετπχὶ ΕἐβοᾺρ᾽Χ πεοίονοο 
ΝΜ ἸΤΕΤΝΟΟδ᾽ ἀλλοῦ εἐρρᾶϊ ἔχν 'τουεόρω οεν τε ἀΎω ερρδᾶϊ 
εχλὰ ΠεΤ ΟΥ̓Δ᾽ εἐορδὶ ον πΗΪ ΕΤΕΤ ΠΟΎΔΑ 5,100] εορρᾶϊ πρη- 

8. ΤΟΎ" ροδς πιλ εἸΓευη εὙσΉδ οὴΝ τὰ ΤΣ Κ 
" ογώλ πρνᾶϑδβ εχν ϑονοΐε. πνετπονωλι Εβ0Ἃ ΠΡΗΤΟΎ ᾿ 
᾿ΕΠΟΎΩΤΥ ΟὙΔΕ ΕὙΠΟΟΕ ΟΝ ΟὙΛΛΟΟΎ διλλᾶ εὙσΉσ᾽ δ, οἄτε 

ι᾽ τᾶπε ἍΕε ἈΓΝ ΝΟΎΕΡΗΤΕ ἈΝ ΝΕΤΑΛΠΕΙΘΟΎΝ. Ἡπετποχπος 
ΕβΟἋ ΠΗ ΤΟΥ ὐὰ ὁ᾽ ΤΟΟΎΕ᾽ ΔΎΩ ΝΝΕΤ ΠΟΎΟΟΘΣΙ ΠΟΎΚδΔΟ Εβος 
ΠΦΗ ΤΟΎ ἘΠ ΤΗΡΟ ἄγω πετνδοεεπε ἍΕ ἘβοᾺ ΠΦΗΤΟΎ. μα : 

ἢ ΤΟΟΥΕ ΕἸΤΕΤ ΝΕΡΟΚΘΟῪ δ᾽ οὙὐοᾶ τε. ΕἸΤΕὙ Ἡ ΔΟΎΟκΑΟΙ ττεΐϑε 
ρὲ ΝΕΤ πε ΔΛΗΡ᾽ ρὲ ΝΕΎΤ Ν᾿ ΤΟΟΎΕ ἩΡΔῪ ΤΗΥΤ Ν᾽ ἔρε τη- 
δέροοβ ον πετηδῖχ᾽ ΠΝ ΤΕΥ ΝΟΎΔΑ ψἈκλλ06, ΟἿ ΟὙΟΠΟΥΔΗ᾽ χξν 

:᾽ ππᾶοχὰ πὲ Ἀπχοεῖο. χε ἄνοκ ὙΝΗΥΎ ἘβΟᾺ δὴ ΚΗλλΕ πτεῖς ς 

ΟὙΩΘΝ ΤΑΛΛΟΟΥΤ ΠΟΡΠ κλλλῖοε πἴλλ δι πκᾶφ, πκηλλε χὶθνρ ’᾽ 
ρώμε ὧὲᾶ πτβνη" πτδεῖρε ΝΟΥΚθἃ ΟΝ ΝΟΥ ΤΕ ΤΗΡΟῪ πη δ. 

3 πεχὲ πχοεῖο. ὅ πτε πεῖοποοῦ πε ΠΗ ΤῊΝ ΠΟΎΛΛΔΕΙΝ ἐδρΑΐ τ Ρ 

ΕΧΝ ΝΕΤΝΗΪ πἂὶ ΠΤΩΟῪΝ Ετετ πσοῖλε ΠΡΗ ΤΟΥ ΝΎΔΗΔΎ ε- 
πεονοῦ πτδοκεπᾶζε ΔΟΟΤΝ ΝΉΕΤΆΆ ΠΑΎΤΥΤΗ πε ΝΗΤΤῚ 
ἘΠΕΤ ΤΉΗΥΤΝ ΕΒΟᾺ δὴ ΟὙΑΛΟΥ χε εἴνδιυᾶᾶρε πκᾶρ, πκηαμν τς 

“, δΎω ΝΕ πεΐδοου πᾶὶ πε ΝΗ ΤῚΝ ΝΡΠΑΛΕΕΎΕ᾽ πτετπεῖρευ 
Ἄκλλοο πὰ πχοεῖο πχλλ ἈΝ ΝΟΩΤ π᾿ ἐτετνᾶδδο πρρδι ἰν τμῇ 

χὰ 

πχοεῖο που ἃ νοελλαλε πῶδ ἐνερ. πο ὃ Εἰς 
νι 15 δῷ 

ἜΣ Ά . . τῷ . ᾽ . . . Ξποῖνν “ . 5 ᾿ . ᾿ ἔφ ἐΩΣ 

ἘΣ 

δοοδ᾽ ΔΎΘΟΟΛΔΑ ἩΝΕΎΟΎΕΡΗ ΤΕ 8,31 ΠΑΛΟΟΥ δΎω ἃ πεγχᾶχε. "ἢ 

Τ᾿ Ἡπτετπλὶ ΕβοΆραι πεοοποο ἩΤΕΎΠΟΟδ᾽ 4Κ4306|, ΠΊ, Εἴ 5ΥΓ. -- ΟΓ. χαι λήψονται. 

ἄπο τοῦ αἰμαᾶτος; καὶ θησουσιν -- τ τε τ που ΔΑ. ἌκΆλος!, ΠῚ. -- ΡΤ. φάγωσιν αὐτὰ, ὙτΑυις ᾿ 

οἵ Αἰδχ. «οναυτο --- ὃ ππτετπογώαι, ςοῖθη -- ρΓ. ἐδονται --- ὃ Πἴογα ο ἱπ τ δῖε ἊΝ 
οὔτε (510) ΒΌΡΟΙ ΨΕΓΒΈΠῚ -- ἍΕ Ροϑῖ τᾶτξ -- Π1., ϑΥ,. (ἘΠῚ ΟΓ. ΟΠ. --- ' 

[6Γ; Γῆ. οἷ 5Υ71. Ξ- 51. ἀπ᾿ αὐτοῦ -- ἘΚΈΡΡΗ ἀθαηάαῖ ----  ' ΟΠ. Ἅε δηΐς ππτεΐϑε -- τησέροοβ,, 

ἴῖὰ ςοἄ. ῬτῸ ἰετπδέροοβ --- 12 Γ᾽ κηλλα, σεῖο -- σΓ. ἐν γη Αἰγύυπτω -- πεχὲ ποειο, πν 

Δ͵ΔΌ. αῖ. 5ΥΓ. εἴ πη. -- γΓ. ἐγὼ χυριος --- ἢ πεαφοποο, ἀγα. δῖ. μ᾿ ἰιλω -- συγ. [να ΜΝ τς 

Ξ 51. τὸ αὐμὰ -- εὐῷὸ πετπηΐ πδὶ τώτη Ετετπσδόϊλε ἩΦΗΤΟΎ, ΠΊΘΠΊΡΗ. ΝΣ 

ΒΥΓ. Ξ ΡΓ. ἐπι τῶν οἰχιὼν ἐν αἷς υμεις ἐστε εχει; ΑΙΘχ. κατοικεῖτε ΡΕΟΣ εὔτε τ᾿ ἔπ ετ - Ἂ 

τ νττ.... ἩκΉλκε, 5Υ1. οἵ Π1ΘΠΊΡΗ. -- στᾶθς. του ἐχτριβηναι οτᾶαν παιώ; “ἐν γῆ Αἰγυ- 

πτὸο --- ἢ πχῶρν “πποώτη, ΤΠΘΙΏΡΏ. ὧδ πετεκοΎ, ρσγάθς. εἰς πᾶσας τας 

γένεας ὑμῶν; 5Υ1. τ-- ΑἸδθχ. οπι. πασᾶς -- ετετδᾶδη... . . τς πῶ δ ἕως ἃ ἢ ἐ 

ΙΔ. Ἰαῖ. ΒΥ. εἴ Π1. -- σΓ. νομῖμον αιῶνιον εορτάσετε αὐτὴν, ΑἸΘΧ. οἵ. γομεμον. ; 

αινωνιον --- ΧΥ. πῆρε ἍΔε ΛΠ Ὰ ἀ540ς6 δὰ δὴ. ΟὙΕΟΟΥ τᾶρ διαρίεοον Υἷχ βδεῆ- Ἔ 

᾿- 

Εχσοά. ΧΙ], 7-14. ΧΥ͂, 19. 

τ 



κδ 

31. ΟΟΥΑΟ ἘΠΕΟΗΤ ΕἘΠΝΟΎΝ δϑκ ποὶκ ΠΛΟΟΥ πϑᾶλδοοᾶ. ΔΎΧΩ 

Ἅλε Ἀπεΐϊδι νου Ν Τεϊωλη εὙὐχὼ ὅλλλοο χὲ Ἄρη χω ἐπχο- 
9 εἷἶο ΟΝ ΟὙΕΟΟΎ τὰἄρ δΔοχίεοου . . ε ᾿ΑΛΑΛΟΩΟΎΟΗΟ ἍΕε" 

ἘἩΝΘΗΡΕ ἈΜΠΙΗΔΛ ΕβολοΝ τεργυθρὰ θᾶ λδοοδ᾽ δαεῖνε ἈΛΑΛΟΟῪ 
εορᾶϊ ΕἸΤΈΡΗΛΛΟΟ ΝΟΙΪΟΎΡ᾽ ΔΎλλοΟΟςϑε ΝΡΟΟῪ δ! πχᾶ!ε ἈΝΠΠΟΎΡΕ 

35. ἙΔΛΟΟΎ ἔἐο. δΔΎεΪ Ἅε εορδΐ εὐλλυρρᾶ᾿ "πουεωδϑσολλ. πῸΕ 
ἈΛΟΟῪ ΕβΟΛΡΟΎΛΔ ΛΎΡΡΔ᾽ χε πεῦοᾶςυε γὰρ πε ετβε πᾶϊ δυ- 

8: ΜΟΥ ΤΕ ἐπλλὰ ΕἸ ἈΚΛΑΔῪ χΧῈ εἐποΐε. δοκρθῖρηα Ἅε πόιὶ πλδοο 

ΟΠ πῴώηρε ἈΠΙῊΔΛ εφὡρδϊ ΕΝ “ΔΝ ωὟΟΗΟ ΕὙΧῸ 33.300 χε πῆδοε ΟὟ. 

᾿ς πΤΟΎΟΩ ΕὙΘε᾽ ΔΟΝΟΥΧΕ ψ55106, εορρδᾶϊ ἘπΆλΟΟΎ δΔΎω δα λοῦ 
᾿ς ΜΟΙ ΠΆΟΟΥ. ο3᾽ πρλρὰ ΕΑ ΔΎῪ δοολλῖνε πᾶ ποπλίκδϊωλια 
Ὁ ἈΝ φρεπρᾶπ'᾽ ΔΎΩ ο9Κ πλλὰ ΕἸ ΑΔ Ὺ δοπίρδᾶζε 55.310] εὙὐχὼ 

᾿ς χεοο χὲ ἔυωπε 5 Γ᾽ Οοὐοωτς εκυδποωταξ ἘΠΕ ΡΟΟῪ ψ3πχο- 
ο΄ εἴς πεκποΎ τε: τ τεῖρε Ἀπετρᾶ νοὶ Ἀπεῦρα το Εβ0 λ΄ πτρᾶρερ, 

Π ἘΝΕΙΝΤΟΣΔΗ ΤΗΡΟῪ ΚΝ νεολίκδίωλαδ᾽ ωπε πἴρα ΠΤ δΙΝ ΤΟΎ 
᾿ ερρδὶ εχἧ ΝΡΆΆΝΚΗΛΛΕ ΠΉΔΕΝ ΤΟΎ εἐορδΐ ἐχκ᾽ ἄνΝοκΚ τὰρ πε 
γἱ Ππχοεῖο ΠεΕῚ τᾶ λόο 3310Κ. δΎεϊ Ἅε ερρᾶδϊ εελεΐλα πευΌοοπ 
ΟΠ δε δος προᾶὰ ἘΤΚΑΔΎ ΠΟῚ ΨῃΗΤ ΟΠΟΟΎΟ ἈΞΠΎΤΗ ΚΞΚΛΛΟΟῪ ἈΝ 
ς ϑβε πκᾶοὶ πβ δε. ΔΎΟΎΥΕΘΝ ΔΎ Ἅλε δκι πλιὰ “ΕἸ ἈλλΑΔῪ ερρδὶ" 

ν ΒῸΠῚ σΟΠίϊηθηΐ νυν. τ εἴ 21, ΡΙοὰϊ εἴϊαπι 88 Παρεῖ Ὑβιβϑῖο ἄγαθῖσα ἰδἴθγα 5: γκο λα 

ω» ὡυξὸ 2] ὡ59) ς 55.5.9 9 δλοϑο ἀὴ ἜδΗ ιἢ Ε} ἰνω ἜΤΗ 15: 

᾿Ξ ἀκ, κὐἱὸ «ον δ Ὁ κα να }} τιλὼ [.} 1.59. οἱω.9)), -- 3} χχπεῖρυλεποο ἃ ΡΓΪπηα 

Ἢ ΤΩΔΠῸ δαὶ, ἂὉ αἰΐογα δ άϊτιπη δϑῖ ποο ΒΌΡΘΙ ὙΘΓΒΌΓΗ. --- “ἢ ἀπίβ ππίθηρε ΟΠῚ. δαι, 

 δϊ αὐ] 51ΠΏ1|6, -- 5γτο--Ἔχ. δρα], πὶ. δοογώτεβ, ργ. εξηρε, ἀγὰθ. Ιαΐ. μα: - πο 

 ΟἸΟΎΡ, (οῖουϊ σῸΠῚ στ. σοὺρ -- ρΡοβῖ ΠΕΣ ΟΙΏ. ΤΩΘΟΑΑῪ -- Ε ἴῃ πδιε ΒΌΡΘΙ ΨΕΓΒΙΠῚ 

- τ Ύρρὰ 5 Ργὸ μερρᾶ, τη. ἈΔΕρρδιι, ΒΥ7. ἴραϑο, γα, 1αῖ, 9)» -- ἴοε “λοοῦΥ 
τ ΒΥΓ. ΠΊ, οἵ ΑἸοχ. πιεῖν υδωρ, στ. οτῃ. υδὼρ -- ΕβΒοἌρΎμι (510) ρῖὸ εβοΆραε᾽ --- 3 χε, 
ζαΐεγὶ ΟΠῚ ΚΓ. χαὶ -- ΤΙ Ηρε ἈΧΠΙΗᾺ Γαἴοτ ΟΠ]. --- ὃ ΔοΡ οΟδ΄ πιόί παλοοῦ.... διε οΑλλΊπῈ 
ΤῖδΟΙ τ ΞΥΓ. εἴ ροΓ., ἢ. δας λοΣ πχὲ πιλλου ἐϑεῖς πιλλδ ἘτολλλΔῪ ΟΥῸΡ ἃ ΦποΥ τ 
σειατι πδα! -- Δαπίρδςε -- ΑἸοχ. επειραζεν, στ. ἐπειρᾶσε --- δ εγχῳ ἄκλλοο (510), Πὶ 
Εἴ 5ΥΓ͵. -- ΟΓ. χαι εἰπὲν -- πτοᾶρερ ἐπε Π ΤΟΔΗ ΤΉΡΟΥ Δ πε Ἃ ἴκδίωλεδ. ἀΓΆΡ. ἰαΐ. 

᾿ΚΒΥΣ- εἴ Τὴ. -- ΕΓ. χαὶ ἐνωτισὴῃ ταις ἐντολαῖς αὐτου. καὶ φυλαξὴης πανταὰ τὰ διχαιω- 

ματα αὐτου -- ἄποκ τὰρ πὲ πίοειο -- ΓᾺΡ. Ια. προς εἴ ΑΙθχ. ουπὶ υ!θυβάδτῃ 4115, 

ἴη. οἵ σῖᾶες. εγὼ γᾶρ εἰμι χυριος 0 θεσε. σοῦ -Ξ- ὦ .. δ15; σοῖο! απ οἵαος. χκαϊ 

τ ἐλεΐαλα 116 ΠῈ ΧΙ σα, ΕἈμμΑ, 50Γ. χα], στ. αἰλειμι, ἀγ80. ἰαῖ. οὐ (581ς), 564 
ἘΧΎ, 1 τὰ “- ἈἈΠΥΤῊ (510). 

Ἐχοά. ΧΥ, 21-27. 

τ 95 ἙΎΟΝΟ λε δοχίωκδκ ερρδὶ ἐπχοεῖο. ᾿ἀΎω πχοεῖο Δἀς|- ᾿ 

Ρ. Ροε: 

ΡεΡος : 

Ρ. Ῥοη: 



κθ ν᾿. 

ΧΥΙ. 1 Εχλλ ΠΑΛΟΟΎ. ΔΎΤΩΟΥΝ Δὲ ἐβολον ελεῖλλ ΔΟΤΟΟΥΝ 
δἀοεῖ πόί ΤΟΎΝΔΥΩΥΉ ΤΉΡΟ ΠΠΏΘΌΗρΡΕ ἈΜΠΙῊΔ ερρᾶϊ ἐπχδϊε πτ- 
ον πᾶϊ ΕἸΝ ΤΆΛΗ ΤΕ πελεῖλα ἀΎ ΜΝ ΉΑΛΗΤΕ ποῖν. δρᾶϊ Ἅε ΟΝ 

ΟΟΥ̓ΑΑΝ ΤῊ ἈΠΆΛΕΡΟΝ ΔΎ ΝΕΒΟῪ ΝΜ ΤΕΡΟΎεΙ ΕβοᾺ ο'»ὰ πχᾶρ, ἣ- 
9. ΚΗΛλΕ. ἀοκράάραα πόὶ ΤΟΥΝΔΥΩΤῊ πῆρε ἈΠΙΗΔ εορᾶΐ 
8 Εχλ ΛΟΎΟΗΟ ἈΝ ἄδρωνπ. ΔΎΩ ΠΕΧΔΎ ἩΔΎ ΠΟΙ ΠΗΡΕ 

ἈΛΠΙΗΔΛ᾽ ΧΕ ΝΑΝΟΥΟ ΕΔ ΝΑΛΟΎ ερρᾶϊ ορλκ πκᾶρ πκηλλε ἐδγωο- 
ὅπ ΕβθοἋ οἵ τοῦτα κπχοεῖο᾽ πλοῦς εορᾶϊ ἔχῃ πεχ δ ἈΚΙΟς 
πᾶ ΔΎΩ ΝΟΎΕΛΑ Οεἴκ ΕὙΟεΪ χε ἃ ΤΕΥ ΝΠ Ν Εβολ ἐπεῖϊχδϊε. 
ἙΔΛΟΟΥΤ Ν᾽ ἈΜΝ ΤΕΪΟΎΝΔΥΩΥΉ ΤΉρΡΟ ρα πρυβώων.. . . 

ΧΥῚ, ᾿ δοτώονη ἀραηάαϊ -- ἐπα δἴε ττοιν τ 5ΥΓ. οἵ ργ, (Υ.. σειν), πι. ἔπῶδοε τε οἱπδ 
-ππταλητε ποῖνε ΡΓῸ .. ττοΐπδ --- ὅ ροϑῖ ΤΟΎ τ ΩΤΉ οἵη. τηρς, (αίοτ -- σι, πᾶσὰ 
συναγωγὴ --- δ᾽ ἙΜΟΟΥΤΠ Πἴ ΤΕΪΟΎΠΔΥΩΤΗ τΉρο, ΠΊ. Εἴ Β5ΥΓ. - σ΄. ἀποχτεῖναῦ 

πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ταυτην, ἅτ. ἰαῖ. ταπίυτι ἰὁοἰχαχ) -- ργαοβῖας ῃὶς βυθσεο 
Πϊ15 σαΡΙΓ15 ΓΟ] 145 εχ σοάϊος ΟΠ πθη81 Α ργοῦΐ 568 παρεΐ ἴῃ ργαβθοϊταῖα οά, Εγηιαη. 

δ χε ἈἈΠΗΔῪ ΠρΡΟΎΡΕ τετηδειλλε χῈ πχοεις πεητδομ ΤΕΎΤΙ ΕΒΘΟᾺ οὔκ πκᾶρ, 

ΚΗΛΛΕ ᾿ ἈΠΗΔΎ ΔΕ ΠΦΤΟΟΥΕ ΤΕΥ ΔΗ ΔῪ ΕἘΠΕΟΟῪ Ἀχπχοειο᾽ οὰν πτρεῦοώ τας ἐπετῆ- 

Κραλρακ ἘΠΠΟΥΤΕ ΔΠΟΠ ΔΕ ὅΠΟΝ πιλκ ΧῈ τετπκράλραι ερο ἣἥ πεχδοι οὐ πόί 

γοηο χὲ δὰκ πτρε πχοεῖο ᾧ πῆτῆ πρέπδο ἀλπηδν προΥρε εογώλ δῷ ϑεπ- 

εκ ἈππηδῪ ΠΦΎΤΟΟΥΕ εὐοεὶ ἄπχοειο τᾶρ οὐτὰκ ἐπετπκρακρα πᾶὶ πτῶτη ετετπ- 

Κρακρὰς ἍκΆλου]! ΕΦΟΥῪΝ εροὸ ἄποι δέ ἄποῦ πιλὰ ρὲ πετπκραῖρας τᾶρ θθ0π δος 

δον ἐροτ᾿ διὰ ἘΘΦΟΎ ἐπποτε "ἡ πεχδο δε πόὶί ιώγοης ππδορπ δρῶν χεὲ ν 

δίκιο ἩΤΟΎΜΔΥΤΩΤΗ ΤΗρΡῸ ΠΠΌΘΗΡΕ ἈΛΠΙῊΣ ΧῈ ἦ ΠΕΥΠΟΎΟΕΙΣ ΕΘΦΟΎ ἈΠΕ ΤΟ ΕΒβΟᾺὉὉ 

ἀλπχοειο δου τς τᾶρ ἐπετπκραλραα ὁ δοδχε λε πόὶ δδρῶν πηᾶδορ τοΎπδι- ἀλλ. 

τωΤΗ τὴρὸ ΠΠΌΌΗΡρΡΕ ἈΚΠΙΗᾺ ΔΎΚΟΤΟΥ ερρᾶϊ ετέρηλος δι)ουώμπ ΕβΟἋ πόί ΠΕΟΟῪῚ 

Ἄπχοειο ορᾶιϊ οὴ ΟὙΚΆΟΟΔΕ  δηώδχε πόὶ ποεῖ πηδορὰς ωγοηο εὐ ἅ᾿-ιὦοὃοὃοὃὃὅ 

““ο0 χε διοωταις Ἐπεκρᾶλρᾶκ ΠΠΘΘΗΡΕ ἈΠΙΗΔ δχὲε πα δΔῪ εἐκχὼ φπϑο᾽ χε δ, 

ἈπΗηΔῪ ΠρΡΟΎΡΕ τετηδοσώλμ πρέπδο ΔΎΩ, ἈΞΠΗΔῪ ΠπΡΎΤΟΟΥΕ ἙἜτετηδοει ποεὶκ ᾿ 

ἩΤΕΎΠΕΙΛΕ ΧῈ ΔΠΟΚ πὲ ποεῖ ΠΕΥΠΜΟΥΤΕ ἢ ΡΟΥΘΕ Δε δαϑώπε δοει᾿ εορᾶι δ 

ΟὙΦῊ “,πηρε δορῶβο πτπᾶρελλβολη φτοουε δε δαιυώπε᾽ ερε Τώτε ΠπΗῪ ἐπεοητ ᾿ 

Ἑπκῶτε πτπδρελβολη ὁ ΔΎΩ ΕἸΟΘΉΗΤΕ Εἰ] ΟὙΠΚδΔ᾽ ΕΟἸποκ διρῃι πρὸ ππχδιε 

ποὲ πουβρῶηυ εὐούοβτ πὲ πουχδο ϑρδᾶι διὰ πκᾶρ ᾿Ἶ ΔΎΠΔΎ Ἅε εροα ποδί 

τΘΗρΡΕ ἈΧΠΙΗᾺ πεχε πο ποῪδ ἈἈπετϑὶ ΤΟΥΟ, χε ΟὟ πὲ πᾶι ΠΕΎΘΟΟΥΝΜ τᾶρ ἀπ 

χὲ οὐ πὲ πεχδοὶ "ΔῪ πόὶ' ΥοηΟ ΧῈ τπῖδι πε ποεὶκ εἴτᾶ ποεῖ τἄᾶδο ΠΗ 

εουο τ] ὃ πᾶι πε πῶδχε εἴτᾶ πχοειο ΦΟΜΟ ΕἸΤΟΟΤῊ χε οωοΥρ ΕΘΟΎΠ πϑητα, 

πετηπ επουδ᾽ πουδ᾽ οὐῶι (1165 οὐ) ετᾶπεὶ κατα τΉπε ΠΠΕΤΑΑΨΎΣΤΗ πουδ᾽ 
4. Ἴτ-: παν --,.,, - ς. 

ποΥδ᾽ δ ρει,οοΥνρ, ΕΡΟΥΠ ΠΠΕΤΟΎΗΡ τίάλλλδο ΔΎΕΙΡΕ λε δι πᾶὶ πσί πώῦηρε 

ἈΠΗ͂Ν ΔΎΟΘΘΟΥ ΕΦΟῪΜ Ἀπ ΠΕΡΟῪ Ὁ ἈΝ ΠΑΠΚΟΥῚ 15 δῷ ππτεροσώντο (165 τς 

Ἄπ ψ3πὲ ΠΑΠΕΡΟΥΟ ΡΦΟΥΟ ΔΎΩ ΠΑΠΚΟῪ: ποτ, πουδ' ποΥδ᾽ δαοώουϑ ̓ 
ἐν ἐΞΞ κ-λάς ἘΞ ἘΞ πιο “Ὁ. ὯΦ. 

ερου Ππετηπ Εροο] “ἡ πεχδοὶ λε πδνὺὶ πδὶ ώχοηο χε Ἄπρτρε ἌΔΔῪ κώ᾽ επᾶ- 

ἘχοῦΧΥΙΣ ἸΕο Ὁ ; ΑΝ 
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ᾧ ΧΥΙΙ. 1 ΔΟΤΏΟΥΝ Δὲ πόὶ ΤΟΎΝΔΥΩΤΥΗ ΤΉΡΟ ΠΠΌΘΗΡΕ ἈΜΠΙΗΔ ἢ 

ἐβολρϑε πχᾶῖε ποΐν δ᾽ κᾶ τ ἃ ΝεΕΥπᾶ ρα βολη οἵται πῶᾶχε 3.- 
πχοεῖο᾽ ΔΎει εορᾶϊ εορά φίλ ἵν πΆδοο Ἅε ἌΠεο|ο ε ἙΛΛΟΟῪ εοωυ. 

:9. δΔγω δΔΟΟΔΡΟῪ πόϊ πλᾶοο ἈΝ λλΟΎΟΗΟ ΕὙΧῸ ἈΛΛΟΟ χε "ἃ 

πᾶν ΠΟΎΧΛΟΟΥ χεκᾶο ἐνεο. πεχδο Ἅλε πόὶ λνωῦύοηο χε ἂδ- 

ρωτν τε πο ΟῪ κ᾿λοὶ ΔΎΩ ετ δε ΟὟ τετππίρᾶζε πχο- 

ΧΥΠΙ. ἸΙοςτοηθ5 ναγίαθ ἐχ βοάβπι οοά. [οπά. Α. ᾿ τϑοῖϊα5 παδιε ποῖ... πευπδᾶ- 

ρει ΒΟΗ... πεῦδχε ἄπχοιο..... εριρδιφιλεινς, σ᾽. παρενεβάλοσαν εν ραφιδειν, τὰ. δῪ- 

᾿δίκοτ ὥενς ρδῴδζιν, 50Γ. χασγαθμθ ομαο, υννον ἀχπτηρε, σεῖο -- στ. οὐχ ἣν δε υδὼρ 

τῷ λαῳ -“-- ὅ γώ δνΎοδ οΥ..... πεδοὶ Ἀε πδὺ - ΠῚ. ΒΥ͵. οἵ ρτᾶθς. χαι εἰπὲν αὐτοῖς 

οὐ τεσ ππειρᾶζε Ἀλπχοεις ΠΕ ΠΠΟΥΤΕ ΠΟς ΡΟΒίΓΕΠΊΙΠΊ ψΟσΑΡ.] ΠῚ σοίοτ! ΟΠΊ. 

δον πρητο ὧδ ο΄. ἼἸοουε δύ Ἑπουοώται ποᾶ γοηο ΔιΑᾺδ Δ δοεῖπε Κ᾽ 
ἐπᾶ φΟῪ ἀνδρὶ ωδ Ῥτοογε δ ρβπτ δώ δοκπῆοο ΔΟΠΟΥδΟ εδρδι εκώον τισί 

πώγοης ἡ ΔΎ ΔΎσΟΥρ ὅ53106, ΕΦΟῪΝ ΕΟ ΤΌΟΝΕ πονδ᾽ ποΥδ᾽ πετηπ εροῦ] Εεἰὶ- 

ὠδέρθοαν λε ποσί πρη᾿ πεωδοαβθλ᾽ εβολ᾽ ὥ δοώωπε Ἅλε δ. περ ΟοΥ τ ΟΟῪ" 

δΎΟΘΘΟΥΡ, ΕΡΟῪΝ ΠΠΕΤΗΠ ΤΗΡΟῪ ΕΡΟΟΎ ΕὙΚΗΒ (ὐἱ ΟἸΔῪ ΕποΎδ᾽ ποΥδ᾽ ΔΎΒωκ Ἅε 

ΕΘΟΥΣ ΤΗΡΟῪ πὶ πδρχῶνπ ΠππτοΟΥμΔτωτη δΎχοος αϑσοης ἢ πεχᾶα λε πδΎῊ 

πσί ““ὠὐοηο ΧΕ πᾶὶ πὲ ποῦᾶχε εἶτὰ πίχοειο ΧΟΟΩ χε ρᾶοτε οδββάτοῦ πὲ 

περετοῦ ετουᾶδβ πχοειο πετετηδτοῦσο τοῦτ) πετετπάπδοτο πᾶοῦτο ΔΎ πετ- 

πδρϑονο ἐρώτῆ τηρῶ δλώτη οᾶρο ὧδ ῬγἌΟΟΥΕ “᾿ ΔΎΚΔΔΟ Δε δ᾽ ΦῬΤΟΟΥΕ 

κᾶτᾶ. Θὲ εὔτδοθν ΕΤΟΟΤΟΥ πόὶ 'ωΥοῆο ΔΎΩ βποκποο ΟὙΔΕ Ψ1πὲ τ πε 

δρδι ἸϑητῸ “ πεχδοὶ λε πδῪὴ πόὶ “ωύοηο χὰ ΟΥ̓ωΑ" ΠΗΤΗ ἈΞ πΠοοῪ ποδββᾶ τον 

τδρ ποεῖ πὲ ποοῪ ππτετδοε ΔΕ ΕοΎο δὲ οἱ τοῶθε Ὁ ΟΟΟὟ ΠΦΟΟῪ ετε- 

πηδοονρ ΠΗ ΕἘΘΟῪ τεσ ΘΕ ΔΕ ΕὐὙοΣ δὴ οὶ παρεροδοῦς ΠΦΟΟῪ χε ποδβ- 

Βδττον πὲ χὲῈ ᾿Ξ ΠΟΥ  ορδὶ ΠΡΗΤΕῚ ᾿ δοώπε Δε οὰς πιλεροδιῦς ΠΡΟΟῪ ἃ 

Ο θεῖπε ον πΆδοΟ εἰ ΕβΒΟἋ εοώουρ "ΔΎ ἘΦΟΥῪ ΔΎΩ ΞΞΠΟΎΦΕ ΕΟὙΟΝ “8 πεχδα Ἅλε 

- ὦ" 

ζοὶ τισί πίχοειο ἘΚΕΡΗ πνοῆς χὲ ὧδ ΤΗΔῪ ππτΕτ ΠΟΥ Δ εοτακ ἐπδεῦ ΤΟΔΗ᾿ 

δύω πδηολκος " διτετπηδῪ ρος] πχοειο τὰρ δοΐ πῆτπ ἈλπεΙ Οὐ ποδββδτοῦ 

Ἔτβε πδι ΔΓ ΠΗΤΗ ἀκποειῖκ᾽ ΤΦΟΟῪ ΟἸΥΔῪ δι πε ΟΟΟῪ ΤΦΟΟῪ ποΎδ᾽ ποΥδ᾽ 345- 

Ὅτ δ ιρεῦ  λλοο. οὐκ πεοιηὶ πρτρε λᾶδυῆ5 πϑτη Ρ ΠΒΟᾺ ““πεζιλλδ ρὰβ πλλεϑ- 

οδιυῦ! προὸὺν ἧἦ δγω δαοδββδτιζε πόί '"πδίΆδοο ρὰξς παβεφοδιῖ πϑοοὺῦ ὁ δυω 

ΔΎΛΛΟΥ͂ΤΕ εἐπεοιρδι πόὶί πΘΗΡΕ ΠΗ͂Σ χὲ πεδηπδ πες Ὧδε πθὲ ᾿ΠΟΥΘΡΕΘΗῪ 

εὐογοβ ἐρεὲ τεῦ πε οὐ τἴϑε πουδύκρίο οὶ οὐεβιωὼ ὃ" πεχδεο λε πόὶ »"ωοὕοηο 

χὲ πᾶι πε πωᾶχε εἴτὰ ποεῖ ΦοῖΟ] ΕἸΤΟΟΤΗῚ ΧῈ ΜΟΥ πῶ ἀκϑαδιδ πτετπ- 

δᾶρεθ, Ἐρθοὶ ἐπέτυχον χεκᾶο ΕὙΕΡΔῪ ΕἘΠΟΕΙΚ ΕἸ δ᾿ ΤΕΥ ΠΟΎΟΛΛΟ ορδιὶ ρὰκ πίκδιε᾽ 

ππτερε ποεῖ Φ ΤΗΥΤ ΕΒΟᾺ οἷ πκᾶρ πκηᾶϑε ὁ πεχδιὶ Δε πόσὶ “ωγοης πηδ- 

Ο ὃῥρη δδᾶρὼπ πεοοοτ᾽ χὲ χὶ πουδλαδι ΠΗΟΥΒ ΠΥΜΟΥΧΕ Εροοὶ πονῶν Ἀκλλδιῖδ 

εὐερ πτκω “τη906] εορδὶ "περι ΤΟ ΕΒΟἋᾺ ἀχπηοντε ερᾶρερ ρος οδ πετπτέπεδ᾽ 

θεὲ εὔτὰ πχοείο οὼνΐ ΕΤΟΟΤΟ ΚΜΘΒΩΟΎΟΗΟ ἃ ἄδρώνπ Δε κᾶδο Ἀχπελλῖτο ΕΒΟᾺἋᾺ 

᾿- ἈΛΤΑΛΓ τ ΡΕ ερᾶρερ ερο ὅδ πῶηρε δε "ΠΙΗᾺ δυοσωνς π'παδηπδ ΠΡΆΔΕ προλλπε 

 ὐδητονει ερρδι ἐπλλδ᾽ πουὼρ δΔΎΟΥαΑ ππλδηᾶ ΔΗ ΤΟΎΕΙ ερρδὶ εὐοδ ΤΕ 

Εουνικε ὅθ πῶ Ἅε ΠῈ ποΥπ ἈΚ ῊΤ πὲ ἈΞΠιΘΟΛΛῪ πίοι. 

Εχοά. ΧΥῚΙ, 1-2. 



ἤριρζε: 
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9. εἴο. “ἃ πλδοο Ἅε εἴβε ἈΜΠΑΛΟΟΎ ορὰλ παλιὰ τ ἀλλ Ὺ. ΔΎΟ 
δοκρλρλα Ηόὶ πλᾶοο ἕλλωυοηο ΕὙχὼ ψκλλοο χε ΟὟΥ πε πδὶ 
πτἄκδδοι πᾶν᾿ ἄκη ΤῈΝ ἘΒΟΆΘΗ ΚΗΛΛΕ ἙΝΛΟΎΟΥΤ ὅλλλον ἈΠ 

“Ψ Ψῳ᾿ ΥΥΧΝ ὝΨν ν".} ΝΗ ας 

4 Ὁ Δ τ τ Ὁ τ 
᾿ 4... ἃ. 

ι ΝΈΝΟΩΘΗΡΕ ἈΝ ΠΝΕΝ ΤΒΝΟΟΎΕ οὰ πιβε. δἄγω δΔοχίωκδκ Εβ0 
πσὶ λωΎοηο ερρᾶϊ ἐπχοεῖο εὐχὼ ὅλλλοο χε ΟὟ πε ἐηδᾶδε,. 

ζι 

πχοεῖο Ξ»»λΟὝΟΗΟ᾽ ΧῈ ἡλοῦτθε ΦΙΘΗ πλδοο ΠΥχΙ πλλλλᾶκ ἔ- 
ΒΟΆΘΙΝ ΝΕΠΡΕΟΒΎΤΗρΡΟοΟ Ἀπλδοο ΔΎ πόέρωβ πᾶὶ πτἄκρω- 

“᾿πεΐϊλδοο. χε Εὖ κε ΚΟΎΪ πε ποερίῶνε ἐροΐ. πεχᾶς λε πόσὶ 

ΘῊῪ Ἀὠπεΐερο ερρᾶϊ ΠΡΗ ΤῸ ἕκεχὶ 5.4106] εορᾶϊ οὴ τεκσῖχ. 
ο ἄγω εἴο Ῥοηῆτε ἔᾶρερδτ ρὰ Τεκρη ερρᾶϊ οἷχπ τπετρᾶ 

Ἕ ποορηβ᾽ ΔΎΩ εἐκερωο. τ πππετρᾶ ΠΉΤΕ ΟὙΛΟΟῪ εἴ ΕβΟἋᾺ 
πρητο πο πόὶ πλδοο. δεεῖρε Ἅε οἴηδι πσὶ ωῦοηο 35- 

ἈΠΙΗΔ᾽ ΔΎΩ χε ΔΎπίρᾶζε Ἀπχοεῖο χε ἔρε πχοεῖο 00π ἣπ- 
ΘΉΗΤΗ χἰν λχον. ᾿. . ς΄ ΣΟ 

2 

ὐἴδσιί πδδοος φὰς πᾶκᾶ εταλαδυΎ, τὰ οἵ ΟΥ, ἔχει, ΠΊ. εἴ Β5ΥΓ. ΟΠΊ. -- ΟΠ. ΟΠ 

“- 

πελαῖτο Εβ0οἋᾺ ππώηρε Ἀπιηλ. δἀγυω ΔΟΟὟΤΕ ἐπρᾶν πα 
ετλλαδ Ὑ χε ππεΐρδολλοο ἀΎω ποᾶϑ ον ΕἼ θεὲ ποᾶρ ΟὟ ΠΉΌΘΗΡΕ 

ζοἴογ5 τ πτᾶκᾶδο δὴ -- ΕἸΤΡΕΚΙ Τὴ Εβ ΟἿ᾽ ΘΓ κΗλκΕ -- σζᾶθς. Οἵ ΒΥ͂Γ͵., ΠΊ. Εβολεν 

πκᾶϑι τοσηλλε,, ...... ὃ. πειβε----ἰ “ωγοηο δε δοχικδκ ερρδι -- ΠῚΒΠΊΡΗ. ΒΚΥΓ. οἴ 
5 ἣν Ν -.-- -- » 

δῖαθς. εβοὴησε ὃε μωυσῆς; ΑἸδοχ. οπ,. ὃξ. ..... ἀλἀπειίλδος ΕἘτὶ ΚΕ... --- δ)’, ἢόὶ πχοεῖα 

πηδορὰκ πώγοης χὰ Ἄλθοτθε οάθη᾿ ἈπειΆδοο᾽ -- ΠῚ. οἴ σ΄. προπορευοῦυ τοῦ λᾶοῦ 

τουτου; ἅγάρῦ.- ἰαῖ. εἴ 5ΥΓ. οπὶ ΑΙθοχ. οπῇ. τουτου -- παλι ἍΔε πακαδκ -- ΞΎΓῸ- ΕΧ. 

εἴ ρῖ.,), ΑΙοχ. χαι λαβὲ μετὰ σεαυτου, 2. δ΄ πελιδκ, .. πεπρεοβΎτεροο ... εἴτᾶκ- 

Ρεδτ πειερο πρητΤα.... δρᾶν οὴήὲ τεκδίᾳ πρβωκ᾽ -- Π]. Κ5ΥΓ. εἴ ΚΓ. εν τῇ χεῖρ! σου 

χαι πορευσὴ ) Π1. 6ἴ ἀγά. ἰαΐ. ἴῃ ἥπε δή4. ὥδκωου ὡδ ἔρρηὶ εὔγπετρα ἅτε ζώ- 

ΡΗΒ --- ὃ εἰόϑηητε Ἅε ποκ᾽ δρερδτ οᾶ τέκϑη, βύτ0- Ἔχ. ζογκοὸ 7] »ἰο 7 «Ὁ Ἰο 

τον Μ|Ιν, π]ΘΡῆἢ. -- ρΓ. οὗε εγὼ εἐστηχαὰ εἐχει πρὸ τοῦ σε; δρᾶι φικπ..... ἴτε 

ΟὙΆΑΔΟΟῪ (ΟΟὟῸ ΕΒΟᾺ ΠΡΗΤῸ -- ἴῃ πε ροβῖ ἈκπΙῊΣ 844. ΔΎοω τηροῦν, 086 ἀδδαπί 

ἴῃ το] 1415 ΤΟ ΒΈΡῈ8 ---- ᾿ Οἵ. ετβε ποᾶδιρονὺ ππΌΘΗρε ἈλπιΗλ᾽ ΔΎΩ 4186 ἰζοπι ΠΑΘΠΙΕΙΓ 

ἴῃ ΚΓ, Εἴ 5ΥΓ.) ἢ. περὶ πρώ πτε ΠΕ ΘΗΡΙ ἈΠΙΟΡΔΗᾺΔ εθ8ε πιρζρεάκρειι πε 

πε ηρι ἈΞΠΙΟΡΔΗΝ -- ΔΎπειίρᾶζε ἄπχοεις ΕὙΧὼ ἅκιοο χὲ ἈἈπχοειο 00π ΠΦΗΤΗ 

τὶ (τεοῖ 5) κάλοις -- 5ΥΨ. ΠΊ. εἴ ΡΓ. λεγοντας εἰ ἐστι χυριος ἐν ἡμῖν ἢ οὐ -- 58Ὁ- 

Ἰϊοιππταγ στϑααα Πυΐϊὰ5. σαρ 15, εἴ ἱπίθργαπ) τςὰρ. ΧΝΤΠ εχ βοά. ςοά. Γνοπαϊπεπδὶ Α. 

δ δαει λε πσί πδιαδίληκ δολία αἴθ ΠΙΗᾺ φρδι ὃ δρδφιλεις ὃ πεχδο ἍΔε. 
πο “οΐοηο ΠΗΔΟΡΗ ἸΗΟΟΥΟ χε οὐτῖ πὰκ πρεπρώϑακε παωώρε, πτβὼκ Εβ0Ἃ 

ἩΡῸΡ ᾿κλᾶφ εβθ0Ὸ.Ὰ ὍΝ πδδληκ πρδοτε ΔΎΩ ἘΡΘΗΝΤΕ δποκ Ἔδρερδτ διῦατε 

δπε ἀκπαλδ᾽ ετχοοε ἐρεὲ πδέρωβ βπηοντε δὴ ταᾶσίᾳ δ δαεῖρε Ἅε πότ ἸπΟΟΎῸ 

κατά. θὲ εἰτδοοος δ πδί ἈΔΥΟΗΟ δαβῶκ εβθο ἃ ΔαΟΡ αλλᾶρ, ΕΒΟἋ αἹἷ πᾶ- 

Ἑδίληκ αώζοηο δε δύω δᾶρων “(τὶ ὡρ δΎδρερδι του εαὶ τῶᾶπε ἈΠΤΔᾺ “ δνω 

Εχοά. ΧΙ, 3-7.. 
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Οχιχῖ ἔφρδὶ Ἅε δᾷλ παλεριῦολαν τ ΝΕβΟῪ ψχπεῖ Ἐβ οἋ ππίϑη- 

ΡΕ ΠΙᾺ δὴ κηλλε εορδὶ ογκ πεΐεροου ἀνγεῖ ερ ρᾶϊΐ ἘΠ᾿ ΤΟΟῪ 

τς ποῖὶνᾶ. ἃ πΙΗλ οὐῶρ οὴξ πλλὰ ΕἸΑΑΔΎ ἈΧΠΈΕΛΑΤΟ ΕΒΟᾺ 

ο΄ ΧΙ͂Χ [οοἴϊοπο5 νατίας οχ δοά. Ἵοά. Α. ὁ παλεροδι τ πεβοτ'᾽..... ρᾶκ πκδρ, ΚΉΔΕ 

Ξ- ἅ10. ἰαΐ. τῇ. ΞΥΓ. εἴ ΡΓ. εχ γῆς Αἰγυπτου -- ὁρᾶι δὲα πεὶ δοοὺ δύει' εϑρδι ἐπ- 

χδεὶε (οὰπὶ σοἴοΓ 15) ποῖσε (5:0) οιρᾶι ερρδιφιλειν, ἄπο ροβίγαπια ψοῦρα δριιμάδηϊ 

- "χυτώουη δε εβ0Ἃ οἡὶ φρδιφιλεινς δΎει ερρᾶιὶ ἐπαδιε ποιμδι τε ΡΤ. ΒΚΥΓ. Οἵ Π1. 

ΠΥ ὰ ΠΙᾺ ΟὙΈρΗδΟ ἀππαλδ᾽ ΕἸ ΑΚΑΑΔῪ -- ΠῚ. 507. εἴ »Γ. παρενεβαλεν εχει Ισραηλ. 

)διοςυῶπε ερῶδη κωγοηο (1 πηπεοσδίκ ερ ρδι δα δ κδόλε ἴτδι ΠΙΗᾺ ερῦδη ἈΚ ΟΎΟΗΟ 

ἍΔε κὰ πεειδίχ. ἐπεοη τ᾽ δοδακδόλι πόί πδρλδιληκ "ἢ ποι Ἅε πβΥοηο δΔΎΘΡΟΙΟ 

ι δε πογώπε δύκδδι φᾶρος δοϑίλοοο εφρᾶὶ εχῶς δἀδρῶνπ ἊΕε αἱ ὡρ πέτα! 

δὲ πετιδίχ οὐδ᾽ ΘΗ πιοδ᾽ ὅκλι00|) ΔΎΩ κεουδ᾽ οι πᾶδὶ ἀκ300) δγώώπε πόί ποιὰ 
9" ὥς ΕὙΤΔΚΡΗΥ δ ΠΗΔῪ ἌΠΡῊ εὐὐπδϑῶτπ ὁ ᾿ποοΥο Ἅε δα δετπ᾽ πδλιδ ΗΚ 

κατ πειιλδοο ΤΉΡΟ ὃ οὐρώτβ ποηθε [ἢ πεχδο λε πόὶ πχοειο πηδϑρὰλ ἈΝ ΟΥΟΗΟ 

Τῆς. Ἑ οδδι ψεπδιὶι ΕὙῬΡπάλεευε δὴ οὐχώώλεε πτχοοο ἐπαλδ δε ΠΙΉΘΟΥΟ ΧῈ Θ᾽ ΟὙΘΟΤΕ 

ἷ ΓΒ Ἀ᾿ ἔηδοωώπτε εβολ᾽ απράλεευε πεπδαλδίληκ᾽ οὰ τπὲ ἢ ΔΎΩ δοκῶν πόδι Ἀφ᾿ ΟΥ̓ΟΗΟ 

 πογθυοιδοτηριοπ ἀλπχοειο ΔολλοΎ τε ἐπεοιρᾶη ἍΔΕ πιοειο᾽ πὲ πδλαδ' πῶ “ἢ ΧΕ 

τᾺ δῖ. οὐδίχ εορηπ᾽ ποεῖ τε (1165 “βι.9ε) Ἱἱἷτ πδδααδίληκ χιπ χώμ ὧδ χώλι 

 ΧΥΠΙ' δοοώται Ἅε δὶ Ι0Θ0Ρ ΠΟΎΗΗΒ πδλίοδαι πίῦολλ 3 ΟΥ̓ΘΗΟ γι ττιλς 

Εἰ τᾶ πχοεῖς ἀδΔῪ Ἀπεολδος ΠΙΗᾺ ἃ τίχοειο τᾶρ 3. ΠΙΗᾺ ΕβΟἋ ὃ ΚΗΛΛΕ ὥδαχι 

πῖδι ᾿Ιοϑορ πιῦολὶ πελώγοηο ποεφώρδ θέλε ἀεβώχοηο ἄπποδ τρεοκᾶδο ὅ ἈΠ 

᾿9ηρῈ οὐδ πρδι ἈκποΥ δ᾽ “5 ΟΟῪ πὲ τΉροδαι εὔχ ἅκθοο χΧῈ εἰο᾽ πρλκ δ. ἍΕ 

τι ΟὟΚδΟ Ἄπῶι δε πε ᾿δυω πρᾶθ πππϑεροηδν πὲ ΕἌΙΕσερ εχ ἅκβοο ΧῈ 

Ὰ πεπδείωτ πὲ πάβοηϑθος δΔΎω δειτουχοει ΕεβοἋ οὴή τό πῴδρδω ὅ ἴδει 

ΟΗδΔῪ ἄκδο ἴδοι Δε ΕβοἋᾺ πόὶί Ἵμωγοης ΕΤΩΛΑῪ επεζίίθολι δα οΥ- 
Ιξ - --- 

᾿ὡρῦ πδι δώ δοῖπι Ἔρως δυδοπᾶζε ΠΗΠΕΎΕΡΗΥ Δ κΙΤΟΎ ΕΘΟΎΤ ΕἸΤΕΟΚΗΜΠΗ 

᾿ ΓΙ Ἅε δα κ επεαῦονι πρβ πιλα εττὰ ποεῖ ἀΔῪ πῴδρδ ᾿τ πρλλη- 

ἊΝ κηλϑε ετθε ΤΗΝ ΤΤ πρίοε τΉρΟ επτδο πε ΞΡ: ΔΟΟῪ δὶ ΤΡΕΘΙΙ ΔΎΩ χε ἃ πίχοειο 
ἐξ 

ὡ πουχοοῦ ΕΒΟᾺ ο΄ τόῖϊχ πῴδρδω αὖτ τόϊχ ππρλπκηθε " δερώπηρε δε πσί 

ἊΣ ἴοθὸρ ὑδρκι. {}} ἩδΈΔΘΟΣ ΤΉΗΡΟῪ επτὰ πχοεῖο ΔΔῪ πΠδΔῪ ΧῈ δΔΟ ΤΟΎ ΚΟΟΥ ΕΒΟᾺ 

δα ταί ἔπρακηκημλε τ τόῖκ πῴδρδ πρρὸ πκηβε [ὃ πεχδοὶ Ἅλε πόί [090ρ 

χε οοδιδατ ποδί πχοειο᾽ χε ΔΟΤΟΎ ΧΟ ἈἈπεοίλδοο εβολ᾽ οὐ τι ΠΤ ΡΑΆΛΗΚΗΛΔΕ 

: δῷ ΕΒΟἋ ο΄ τί τπεῴφαρδω Ἢ τεπον δίειαθε χε οὐποῦ πὲ πποῦτε πᾶρᾶ π- 

ΟΠ ΜΟΥΤΕ ΤΉΡΟΥ ετβε πδι δ του εορδι εκῶου ἡ" δαχι Ἅλε πδί ἰοϑοὸρ πρεμδλιλ᾽ 

τ ρειθΎυοιδ. ΕἸΔΆΟΟΥ εορδὶ βπηποτε δόει λε πόὶ δᾶρωπ “(τ πεπρεοβΎτεροο 

ΗΡΟῪ ἈΚΠΙΗᾺ ΕΟΎΟΔλΑ ΠΟΎΟΕΙΚ (Ὁ πῦον ΘΝ ΟΥ̓́ΟΗΝΟ ἈΆπεῖεῖτο ΕΒΟᾺ ποτε ὁ" ΔΎΩ 

τοῶπε αὐτὸς πεαρδοτε δοοοος πισί φύοης εἐκριπε βΠΆδΔοο δυώ πεοδρε- 

ΡδΎτ πδί πλδος τΉΡρΟ εὐλωσοης ἈΠῚῸῪ ΦΤΟΟΥΕ οδ ΡΟΥΡΕ ᾿ ΔΟΗδΔῪ ἍΔΕ πδὶ ἰ090ρ 

8. παν ετειρε ἈκλΟοΟΥυ ἙπΆδοο πεχδο! ΔΕ ἴδοι! ΧῈ ΟὟ πὲ πᾶι τύτοκΚ ΕἼ ΚΕΙρΕ 

Ἐχοΐ. ΧΙΧ, 1-2. [7] 

ὌῬ ΦΆΤ ΦΥΙ [1] » 



᾿ ερρδι ππεγδχε πεδορᾶλ ΠΟῪ ΤΕ 

0 

" ἈΠΤΟΟΥ, δαβωκ ερρᾶϊ πόδι χκωΐῦοηο' ΔΎΩ δΔομρλοΎ ΤΕ ἔροσ 
δὶ ΠΗΟΎ ΤΕ ΕβθΟἋ ο'κ ΠῬΤΟΟΥ εὔχῳ κλλλοο χε πδΐ πε ἔτεκνᾶ- 

-"Ὕο“ὔχ-΄’.- 

ι χε ΝΡΉΤΩΤΝ ΔΎΕΤΠΗΔΎ ἐνεν τ ἀϊδ ΔΎ ππρλληκηλλε ΔΎΩ 
δῖχὶ λον πθὲ ἐρρδὶ ἐχὺνκ ΟΝ πο, πδέτοο' δϊσεγρ, ΤῊΥ- 

᾽ ΤΝ ΕΦΟΎΝ ἔροῖ. ΤΕΝΟΎ δ6ὲ ο΄ὴ οὙοῶτας τε τ πωδηποταξ 
ἐπᾶροουΎ ππτετπρᾶρερ ετ δ λιΔ ΘΎΚΗ᾿ τετπδωπε πὶ που- 
δου ΕἸΘΟΎΥΗΤῪ ΕΒΟᾺ ΟΝ πρθποο ΤΉΡΟΥ πῶΐϊ τὰρ πὲ πκᾶρ, 

ὃ ΤΉΡΟΩ. ΝΉΤΩΥΤΝ λὲ ππτετπωπε πἄᾶϊ ΠΟΎΝ ΤΈρο᾽ ἈΠ ΟὙ- 
ἈΝ ΤΟΎΗΗΒ᾽ ΟΥ̓λᾶοΟ εὐογᾶδβ. πᾶΐϊ πε πῷᾶχε ἔτεκπᾶ ΧΟΟΎ 

ἜΞῚ πδι μῦοης εὐὰλ ΠΤΟΟΥ ἈἈΠΠΟΎΤΕ -- ἀγαῦ. ᾿αῖ. ΠῚ. 5ΥΓ. Εἴ ῥΓ. -- Οπ. δνω., 

τδι ΠΕΤΚΗΔΊΚΟΟΥ ἀπηΐὶ πιδκώθ᾽ ᾿ἔΡΟΎΟ᾽ ΘΟΎ -- ΠΠΘΠΊΡΙ., Β5ΥΓ. - χάος. χαὶ ἀναγ- 

γέλεις --- ὁνννι ρει τῖτο.... δειοδοῖ (510) τηύτῆ... --- ὅ τε ἴῃ τεπον ςοά, 99 δϑῖ ἱπ᾿ 

ΓΑΒΌΓΑ -- δέ ῥΓῸ χα! -- Π1. ἀγδ. ἰαῖ. οἵ 50Γ. -- ἐτδιτδιθΉΚη..... Ἐπ ΤΟΎΗ Το (ΠΠΘΠΊΡΗ. δῖος 

44. ὧδ ἐπερ)..... πϑεθποο. .. -- ἢ Ὑπώτπ (510) ἍἍε..... ποΎΑπ Τερο᾽ ἈΞΠΟΎΑΠ ΤΟΎΗ- 

ΗΒ (510), ἃ Εγηῆαῃ ποίδϊιγ « (1165. πῃ Οὐ ἢ)», σι. Βασιλειον τιερατευμα, ἀγαδ, ἰαΐ. 
Ξ Π]. ΠΟΎΥΔΕΤΟΎΡΟ εοοΎᾶβ,, 5υ0ύ{0--ἔχ. μα [υϑ65 -- δγω οὙρεέθπος εὐογνδδβ -- ΠΊ. 

οἵ ρΓ:, ἀγαῦ. ἰαΐῖ. -- 5υγ. δώ κὸ ωϑλο -- ἰὴ οοά. ᾿ἰΐογὰ ἃ π᾿ ΟὙΥ̓Άδοο 4Π| ΟΠ1558, γαϑι[αἴὰ 

αϑῖ ΒΌΡΕΘΙ ΨΕΙΒῸΠῚ ἃ ΡΓ. ΠΠΔΠῸ -- ... εὐ κπδχοου... 

ἌΛΟΟ ἈπΆδΔος Ετβὲ ΟὟ κρήλοος Ππτοκ πΆδοο ἍΔε ἄϑερδ τ}! Εροὸκ χιΐ ὁ) ΤΟΟΥΕ (ὑδ. 

ΡοΥρε ἢ 

πρᾶπ Εβ0Ἃ οιτᾶκ προῦτε ᾿“ερδη οὐδε τι οτιδ τὰρ ῶπε ΔΎ ποεεὶῖ᾿ δροι 

πεχδο δε πόί νωγοης ἀτπεοι ον χὲ εὐὐᾶρε ΠπΆδΔΟΟ εἰ ερᾶτ' εὐϑὲπε ποδ. 

δι ρὰπ ἐπουδ᾽ πουδ᾽ τὰ τοάβοου εποσεροᾶρπε πποΎτε ΜΠ’ πεοποσλοο ὁ πε- 
18 ὃπ 

ΟὙΤΑΚοΟ᾽ κεδιτᾶκο᾽ ΜΕ Τὰλ Εεἰθ0}} ΠΤΟΚ ἈΠῸ πειίάδος ΤΉΡρΡΟ ετπλλακδκ᾽ πειιυδῖκε 

δα Ἅλε πᾶδοὶ πσί πῦολα ἀκαλυοης χὲ Πτειρε Δπι πιο ᾶχε Οῖτ ΟὙΘΟΟΥΤΗ 

δορῷ πᾶκ πτηδυδακδύλι δ εᾶδο ἀδΎδδκ ἢ ΤΕΠΟῪ δέ οὐτὰκ εροὶ τδ 0 πε 

τδκ᾿ πτε ποτε ῶπε πακδκ πε πτὸκ ππειίλδοο ππδορὰς ποτε πχὶ 

"Ὁ ρραλτρε ΠΔῪ ππουεροδοπε ἈΣπΟΥΤΕ ἈΠ 

πεαολλοο πΎ ὙΔΑΛΟΟῪ ἘΠΕΦΙΟΟΎΕ ΕἸΤΟΎΠ δΑλοΟε ορδὲ ΠΡΗΤΟῪ ἈΠ ΠΕΡΒΗΎΕ ετου- 

Ἰδδν ἱ πτὸοκ λε πτοώτπ πδκ᾿ εβ0ο ἃ ρὰκ πΆδος πρεπρώαμε πχώώωρε πρεαώχεωε, 

Ἀπ ΟΥ τε ρεπιρώλε ΠπλΊΚδΙίΟΟ ΕὙΆΛΟΟΤΕ ΠΤΑΠ ΧΔΟΙΦΗΤ ΜΥΤΔΦΟΟΎ Ερᾶ᾽ ΤΟῪ ΕϑΡΖδΙ 

εχώου πᾶπο δΎω πδιϑε δὼ πδη τ διοΟῪ ΔΎΩ πᾶν ἢ ποὲέκριπε πππΆΔοο 

πηδν πὶ πώδχε ἊΕ ΤΠ ΉΤΟΟ ΕὙΧΟΟΕ ΠΟΕΡΤΟ ερᾶτκ ΠΚΟΎ Ἀεὶ πρδπ' ΠΘΕΚΡΙΤΕ 

ἈΞΘΟΟΥ ΔΎΩ οεμδιζακτοι πδκ ΠΟΕΟ! πραδλκ “ἢ εὐῶπε Δε εκωῦδπειρε 3᾿πείυδζε 

ποτε πδζαλτοι πδκ πτδβσολ ἐάρερδ τκ ΔΎΩ πειΆδος ΤΗΡῸ ΠΗΎῪ ερρᾶδιὶ ἔπεα 5:8. 

ὃ. ουειίρηπη δύ δαοώπταικ πόὶ ωγοης ποᾶ πῶδχε ἀπε οι δόεῖρε ππεη- 

τδαχοοῦ πᾶ ὁ δυύῶ δαοώτπ πρεπιρώλε πλυπδτόο᾽ Εβ0Ἃ ρὰξ ΠΙΗᾺ τηρᾷ δα- 

κδϑιοτᾶ ἈΞΔΟΟΥ ἔρρᾶι ἐχώρουν πδηο᾽ δ πδηθθεὶ ΔΎΩ πδὴ τ ΔΙΟΥ ΔΎΩ ΠΔΗΆΒΗ Τ᾽ 

δ κγκριπε ἈπΆδοο ΠΗΔῪ πίλλ δε ἍΕ πίλὰ ἐτχοοε πευῖπε ἀκβοου ππδρρὰς ᾿κων- 

ΟΗο᾽ πετοοβκΚ ΔΕ ΠΕΎΚΡΙΠΕ Ἀκαλοου  ΔΟΧΟΟΥ Ἅε πόί ωΐοηο ἀβπεοθολ" δηβώκι 
ερρᾶδι εἐπεεικᾶρ, Ἐν ΡΑΣ 4.6) κ᾿ 

Ἐχοά. ΧΙΧ, 3-6. 



Ψ δ “»Υ ΠΧ ΣᾺ ΝΠ ΓΤ ΉΡ ΓΑΕ ἢ τὰ ,, ΡΤ ΙΣ "- {ς ΔΝ 

91 

ἯΩ] ππηρε ΠΗ. δαεῖ Ἅε πόι »" ὟὝΟΗΟ" ΔΟΛΛΟΥΤΕ ἐνεπρεσβυ- 

τηροο ψπλδοο δοίκὼ πνεΐδχε ΤΗΡΟῪ πηδορδᾶυ πᾶὶ πῆτὰ 

8 ΠΝΟΥΤΕ ΦΟΟΝΟῪ ΕΤΟΟΤ. δΔοογώωβ λε ποσὶ πλδοο τΤΉΡΑ 

᾿-- ̓ ς ρ΄ οὐοοπ εὐχώ ὅλο χε ρωβ πἴδα ππἸπ͵ ὰ ΠΝΟΥΤΕ ΧΟΟΎ Ὑῆ- 

ς πΔΑδΔΎ ΔΎω Ὑπνδου τι ἘρΟΟῪ“ΚΎοηο Ἅε δχὼ ππᾶχε 
9 ΤΉΡΟΥ Ἄπλδοο πνᾶφρλι ΠΝΟΥΤΕ. πεχδᾶο Ἅε πΟόῚ ΠΝΟΎΤΕ 

ΕΝ ΟὝΟΗΟ χε ἄνοκ ὙΝΗΥ ὥᾶρωτν δὴ ΟὙΚλοῦλε τὰρρ δί- 
ΟΠ Βεο ἐρώωτ π᾿ χε ἔρε πλᾶοο νᾶδοωται ἐπάᾶχε εὐνηᾶχοοο πἄκ' 
ἄέκδο εὙευωπ ἘρΟΟῪ κἡπεκυυᾶ χε: ἄγω ποεπίοτεγε ἃ ἔπε. 

-- ̓δοῖτε. ΠΟΕΟΒ ΤΩ ΤΟΎ ἃ παλεδι λα τ ΠΦΟΟΥΎ. 

π..--.-. [ίκο]" δ; ΟΝ ΔΎ ΕὙΗΟ ἈΝ ΝΕΎΕΡΗΥ. πτε, 
Ε΄... ΝπΟΤΎΔΟΟ᾽ πε ΔΎ ἈΝ τδοε πβδοιο᾽ ἈΔΛΑΟΟΎ π- 
γεν Βδοιο᾽ ΟΝ τε ΞΔ ΠΟΎδ᾽ ΠΟΎδΔ᾽ ἀρυρν τῳ ον ΔΎ" ΔΎΩ βᾶ- 
ΟἹο᾽ ΟΝ τε που δ᾽ πουδ᾿ ΠΉΉΝΗΝ σον ΔΎ. εκετδλλιο᾽ Ἅε 

αὶ πρενλλο ΧΙ ΔΟο᾽ εβολ δὴ δενροε ἘΠΕΥΡ ἘΟΒΊΝΟΣ ΤΟΥ λου Δοο᾽ 
ὦ ἐπε ΤΎοο᾽ ΕὙοπιρ’ πουωτ᾽ ππτεοκηνη" δΎω κεξου κ51- 
τἈλοΔΟΟ ἐπεο τ ΎΔΟο᾽ ἐπαλερον ΔΎ νὸς κα Ν ΤΕΟΚΗΝΗ" ΔΎΩ 
ον Ὑπό Δοο ἐπεο ΤΎΔοο᾽ ετριπᾶ ΟῪ ἈἈπεοπιρ᾽ π᾿ Τεοκη- ἢ 
ΝῊ ετϑλι ποδ᾽ πϑδ λᾶοοδ᾽ ἐπε τ παλουζλοο Ἅε ΕτῸ Ν 

ἘῊΣ 

ΝΣ 30 

υς τουτοὺς -- πδι εἰτᾶ.... ϑοπον ἐτοῦτο -- αῖ. ἀγα. ἰαῖ. οἴ 50Γ.») Π1. -- ρῖ.. αὐτοῖς 

ΟΠ]. πόί απίς πΆδοο..... εκ ἀκλκοο (σεῖο -- συ. χάνι εὐπαν) ... εττᾶ ΠΟΤΕ 

τπηδᾶδν πτποώται ..... ΟΎΟΗΟ λε δαχώ, ΓΕΙΙ4ῸΙ [αβῖεβ -- ρσ. ἀνήνεγκε ὃς 

ς - ππώωᾶχε τΉρΡΟΥ ἈΠΆΔΟΟ, ἀΓΔΡ. ἰαΐ. Π1. Θἴ 5ΥΓ. - Αἰαχ, τοὺς λογους του 

- τουτοὺς ΡΓῸ τοῦ λαου ---". πσί πχοεῖς πηδορακ ϑΥοηο -- ΠῚ. ΒΥ. Εἴ ρΓ. 

δε. βδντε' διτοκ ὙΠΗῪ ὥδροκ οῖῖ ΟὙΟ ΤΎΔΛΟΟ ΠΚΆΟΟΔΝΕ χεέεκᾶο ερὲ πΆδΔοο οὔτι 

ἊΝ ὐδρορεήύδας ΔΚ ΠΟΕΥΔΗΦΟΥΤΚ οὐδ εἐπὲρ δοκῶ δε πόί “ωγοηο ππ’ῦδχε 4:π- 

᾿ἌδΔοΟ. πηδϑρῖς πιοείο. -- ΒΥ7. εἴ ρζ. ἰδου εγὼ παραγινομαν προς σε εν στυλῳ νεφε- 

ἴλης; ᾿να, ἀχουσῃ ὁ λᾶος λάλουντος μου προς σε χαι σοι πιστευσωσιν εἰς τον αιωνα. 

ρόδες ὃς Μωυσῆς τὰ ρηματα τοῦ λαου προς χυρῖον, ᾿Ἰἴεῃη ΠΊ. 864 ΡΙῸ πδόιϊο 

Ο Ἰορὶτ που -- ἰδ πεχδο Ἅε ποί πχοεις ἀταώνγοηο χε βὼκ εἐπεοητ᾽ ΠΎΡΑΛΤΡΕ 

 ἀπιίλδοο δύ πΥΒβοου φβποοὺ τ ρᾶοτε ποερῶρε ππευϑοειτεὶ -- Π1. 5ΥΓ. Εἴ ΡΓ.; 

566 Πὶς οπ1. ἴῃ ἤπε αὐτῶν, αιοά 5ΥΓ. Βαρεῖ συ τη αβίθγίβοο --- “ἢ ποεώωπε εὐοβτωτ 
᾿ επαβεριυολατ ἩΘΟΟῪ -- ΠῚ. 5ΥΓ. εἴ στᾶβο. --- ΧΧΥ, “ εὐη μετ πεΎερηΥ, πῇ. εἴ 

ΒΥΤ. -- 5Γ. ισα! ἐστωσᾶν --- “ἢ χεπονδ᾽ ποΥδ' ἴπ αἴγο]ι6 ἴοσο ΡῥΓῸ δῖ. τῷ ἐνι στυλῳ 

τ τ λε, (ςεἴοι! ΓΌΠῚ στ. χαὶ -- του σκλκους Ἄοο᾽ ἐπεο τυ λοο᾽ ἴ{. ν. 27.» [ἢ. -- δῖ. πέντε 

τῷ εν. στυλῳ, 14. 5γΓ. 5ε εν: 5.10. Οὔε]ο --- ὅ᾿ ἐπεραπῖττ 9] ββ8ῃ) βδριῖ -- δ᾽ Ἅε, 

Τ το αυΐ, (ΠῚ στᾶθς. χαι. : 
Ἢ Ἂ 

Ἐχοά. ΧΙΧ., γεῖῖ. ΧΧΥῚ, 24-28. 
ἊΣ 

ἕω 
ἘΔΗΝ 

μ᾿ Κβὼκ ΟΔΡΟΟῪ ἈΜΠΟΟῪ ἈΠ ρᾶοτε ἄγω ετρευρῶρε πνεὺ- " 

ΘΟΙ ΤΣ 



ὝΡ. ὕζδε: 

δοῖσε, 

Ῥ Ἐ61:.. 

Ὦ. ΧΧΧΙΙ, 
ΡΣ δατὶ: 

(0].1. 

γι τ Ξ ἌΧ, ᾿ἈΣΒΥ ῬΙ, ἀγν ΩΝ 

ΤΆΛΗ ΤΕ εὐεωπε᾽ εὐχ τε ΟὙΤΏΟΥ πηεο ΤΎΔΟΟ᾽ εβολ᾽ »"᾿- 
Ὁ που δ᾽ ὄπιρ᾽ ἐπκεοπιρ. πεοτΎοΟο᾽ ἍΕ εἐκεσοο Δ ΟΥ ΠΗΟΎ εο- 

ΟΟὟΠ’ ἀΎω πεΎρδηπι ΕΚΕΤ ΔΛΛΙΟΟΥ ΠΗΝΟΎΒ᾽ πδὶ ετκηπᾶπου- 
χε ἘΦ ΟΎΝ᾽ ἘροοΎ πλυλλοΔΟΟ ΔΎΩ φλλλοχΔοοΟ ΕΚΕΘΟΟΣΟΎ 

ὃ ἩΝΟΎΒ. πετᾶρφο᾽ ερᾶ Τὸ ΠΝ ΤΕΟΚΗ ΝΗ Κὰ Τὰ ΠΤ ΎΠΟΟ᾽ ἐπ τ Δ Ὺ- 
ὃ "Τοά βοκ᾽ ἐροο᾽ δι) ΠΤ ΟΟΥ. ᾿εκετἄλλιο᾽ Ἅε ον᾽ πουκὰᾶ τ ἄπε- 

τ δολλδ᾽ ΕβΟᾺ οὴ ΟὙΦΎΔΚΙΝΘΟΟ᾽ ,Ξ.Ὲ ΟὙΧΗΉΛΕ ΜΠῚ ΟὙΚΟΚΚΟΟ᾽ 
ΕἸΟΗ Τ᾽ εὐἰφσε" ἈἈΝΠ ΟὙΩΟΝΟ εὐἰοη τ᾽ πρβ᾿ ποωρ ε᾽ πΡΆΛΟΝΚΕΙ, 

4. ἘΠ]0Ο᾽ πρᾶρειοπε. ὄπνυτᾶλοο. ερρᾶϊ εχῖὺἧ Φ ΤΟΟΎ ΠΟΤΎΔΟΟ᾽ 
ΕὐΛΕΎρΡ χοολεο εΕὙδοολε ΠΝΟΎΒ᾽ πευκεῴδλιο ΕὙΟ ΠΝΟΎΒ᾽ 

8. ΔΎΩ '"ΤΕΎΟΤΟ᾽ πβδοιο᾽ ΕὙΟ᾽ πράτ. πτκῶ ππκᾶ πτἄπετᾶ- 
ολλᾶ᾽ διχὴ πε ΤΎΖΣΟΟ᾽ ΔΎΩ ΠΥΧΙ ἘΠΡΟΎΝ᾽ Ἀπκὰ τ ἅπετδολλᾶ᾽ 
πτοϊβωτοο ἈΠΆΑΝ ΤΡΕ" πτὲ [π᾿κὰ τ ἅπετἃ '΄ολλὰ Του πη- 

ὙΠ ΟὙΤΕε᾽ πλλᾶ᾿ ετουδδ θ᾽ ΔΎΩ ΟὙΤε πλλδ᾽ πετουᾶδβ᾽ 
“ ἩπεΤοΥδΒ. πυρώβο Ξιπκὰ Ὑ ΔΠΕῚ δολιδ᾽ ΝΤΟΙβ Τοῦ ψκ5- 
8ὺ ΤΑΛΝ ΤΡΕ ΕΤῸΝ πετουδᾶβ᾽ πνπετουᾶδλβ. πυολλνε ΝτΕε- 

τρᾶπεζδ᾽ πβολ "᾿Ξ, ὺπκὰ Ὑ Δ ΠΕῚ δολλὰ ΔΎΩ ΤΑΎΧΝΙδΔ᾽ πτκᾶδο 
ἈΧΠΕΛΑΤΟ᾽ Εβολ᾽ ΠΑ ὐνὰ δος σι οὰ ποδοπιρ᾽ ΠΤΈΕΟΚΗ ΝΗ τ Δ......... 
ΔΎΟυ τετρᾶπεζδ᾽ εκεκᾶδο᾽ εαχϑλ πεοπιρ᾽ Τ ΤΕΟΚΗΝΗ εΕτοᾶϑη-. 

8. ΦΗΤ. εκετἄαιο᾽ Ἅε ΠΟΎΘΟΒΟ 

φΦ». 

ΧΧΙΧ. 1 ΔΎΩ πᾶὶ ππτώῳ ΕΤεκη ΔΎ ἩΔῪ ΕΥ̓ ΒΟΟΎ Ετρευ- 

ὐλκθε πὶ εκεχὶ ΝΟΥΚΤΗΡ ΠΟΎΥΩΟΥ ΕβΟᾺ ΟΝ ΦΕΝΕΦΟΟΎ ΔΎΩ 

38 ἐεηειυώπε᾽ εὐ κώτε᾽ -- Π1.» ΒΥ͂Τ. -- στάθς. διικνεισθω -- Εεβ0Ἃ πεπονδ᾽.... ἐπκεοπερ᾽, 

ἢ. Ξ- ΙΓ. ἅπὸ τοὺ ενος χλιτοὺυς εἰς τὸ εἐτέερον χΧλιτος, 14. 5Υ7.; 5684 ἀπὸ τοῦ ενος 

ΒῸΡ ΟΡεἷο; εἴτ. ποίΐαπῃ οἱ. (ὐθγίδπὶ δά ἢ. ἴος. --- “" Ἅε, ῥῖῸ χαὶι -- πον ΡΓῸ πποΎβ 

- εὐοοτῖ ἀβοβῖ ἴῃ (οίο 5 -- πεν ρδιῖπι -- 50Γ.», ᾿Ισθῖ ᾿ς ον. ΟΙΠῚ βίο τῖ500, ΠΙΘΠΏΡΗ. 

-- στ. οπι. αὐτῶν --- ὅθ πτυποο᾽ ΡΓῸ τὸ εἰδὸος -- π1. εἴ 5γ10-χ. -- ὧς ἴῃ φὰς θχοίαϊτ Δ8- 
501580 ΟΟΙΙΟ ἴπ ΔΠΡΌΪΟ ἱΠίοτΟΥ ---- ἢ ἍἈε ρῖὸ χαι, εἵ ἀδυπάαϊς οπ᾽ -- ες οη τ᾽ εαϑοσε᾽, 

δ΄. χεχλωσμενου -- ΠΊ. εὐοδιῖ εἴ 501. {4.339 -- ἸΤΤΆΛΟΗΚΟΙ εὐ|ο᾽ πρδρειοπε᾽ "ἢ ΠΊ. εἴ 

ΒΥΓ. Ξ σΓ. ποιήσεις ἄυτὸ χερουβιμ, --- δ Ροβῖ πτχι ΟΠ]. ἈκΑΑΔΎ - ἔχει, 1. ταῦῖτδῦ 5ΥΓ. 

- [π Ἰκδυταπετδοιλδ., ΔΌΒοΙβϑδα ΠΊΘΙῚΌΓΑΠἃ., ῬΘΓΠ [ςτογὰ πὸ ὉΠΟΙ5 ἵποῖαβα - φογώ, 

Ξ τ. εεουω, -- ΟὟΤῈ πακᾶ ὈΒ ΡΓΙῸ ἄνα μέσον; Β5ΥΓ. -- ΠῚ. ἴῃ ὈΪΓΟΠΩῸΘ ἰοςο ἴαηταΠ 

οὔτε -- ὅδ ετρῖ, σεῖοσὶ οὰπὶ ΚΓ. εν --- ὅὅ πτκᾶδο -- τ. εκξοζω, ϑΥ͂γ. ΠῚ οΓ. Οἤη- 
- ἐτοδάκρητ᾽ (510) --- δ Ἅε, σοΐοτι χαὶ -- πουροβο Ε, ἴα ἀδϑβιηϊῖ ἢ. τν.; ἀοΙοπ ἀπ τῇ 5ᾶη8 

Βυΐτβ οἰορδητββι πη σοάϊοῖβ πος ἀπίσιπι [ΟἸ πὶ ΘΕῸ ΡρΟΓΟΒΘβΌ --- ΧΧΙΧ, εβῖ Ἰοςο ΟΥΠο; 
Βεορἀοπιαάδε πιδϊοτῖβ 50 ΠΌΠΊΘΤΟ ῬΑΚΒ. ᾿ τιδὶ πττώ ετεκηδδν., ΠΙΒΠΊΡΗ. οἷ ΒΥ͂Τ. 
Ξ δῖ. ταῦτα ἐστιν α ποιήσεις -- ΠδῪ ΡΓΙΒ ΟΠΊ551Π}, ἀθίῃ ἃ 684. ΡΓ. ΠΊΔΠῚ ΒΌΡΟΓ 

ΨΘΙΒΌ ΠῚ ΤΟΒΓ ΓΙ ΠῚ -- ΕἸ ΒβοοΥ - ἢ. εἴ Α.; ΚΥΓ. πὶ δτάθς. αγιάσεις αὐτοὺς -- ἐτρενς οἵ 

ϑάεε, ΠῚ. Εἴ 5ΥΓ. Ξ- Γ. ὡςτε ιεράτευε ειν. 

Ἐχοά. ΧΧΥῚ, 29-36. ΧΧΙΧ, τ. 



᾿ "Ἢ δ, μὰν τι πω, , ς Δ ἢ ᾿ ΣΥΝ Σ᾿ 
τ γαμὦ, Α ἈΝ ΚΣ ᾿- μον αν παῦτς ̓ Ἀν ἐαέ Ξ: ἜΝ ὉΣ ᾽ ζ ἤιὺ 

 ΟΔΕ ΟΝ ΔΎ ΜΝ χϑὶν ΠΡΗ ΤΟΥ δΎω οποεῖκ πᾶϑὰ β εὐου- 
οὗλα οἱ πηρ' ἀυω ρῆορβε πᾶϑδβ εὙοΎοῦλα οἵ περ οὐοᾶ- 
"τ ΕβοἋ δὴ ΠΟΟΎΟ ΠΥ τ ΔΑΛΙΟΟΥ οἰνδί. πυκῷ ἈΚΑΛΟΟῪ ε- 

᾿δρδϊ ΕΝ ΟὙΚΑ͂ΝΟΝ ΠΟΎΩΤ᾽ ΝΥΝ ΤΟῪ ΕΡΟῪΝ οἴχλα πκᾶνων 
ἔξ, ἌΧΝ ΠΕΚΤῊΡ ἈΝ ποῖλε ον ΔΎ δύω δδρὼν ἈΝ  πεοώηρε ε- 
Ε. ᾿ ὟκΚΕΝ ΤΟΥ ἐρὲλ πρῸ ΠΝ ΤΕΟΚΗΝῊ ἈΧΠΆΆΝ ΤΡε ΝΥ ΧΟΚΑΛΟΎ Ἢ πετϊδ- " 

- ἘΠ 

3 ἘΠ ΔΎ ΕΒΟᾺ Φὴ ΟὙΧΛΟΟΥ πτογώω. πυχὶ ΠΝΕΟΤΟΔΗ ΠΥ ΤΑΔΎ 
᾿ δίωωη νᾶδρων πέκοον᾽ ἊΝ ΤΕ ΤῊΝ ΕΤῸ νδγεϊνδΎΔΝ ἊΝ 

ο ρϑυμβα ἈΝ ποκεώηρε ΔΎ εκετ ἀΟΟΎ εἐρὰ ΤΟῪ 
οὐ διωοΎυ πνευρβο δύω ΠΥΆΛΟΡΟΥῪ ππευλοχο πεΚο 
ἐξ δίχωου ποΎσιίταρίο πτε πᾶΐ πε πἀΐ εὐῦλεθε πᾶϊ ἃ 

᾿ς ἤ αἰζεγαπη εὐουοιυλε ΡΓΟ ΠΊ. εὐϑᾶρϑο -- χεχρισμενα -- δἴτεδῖ ΔΡαηάαῖ --- ὃ Βεοα πὶ πὶ 

ἢ πεπτον ἢ ἩΡτασ 5 οπηβειαῖ, 5684 ροβῖθα γϑϑί {10 1ΠΙΓα νΘΥΘΌΠῚ ; 146Π0Ὲ Δ οο 1 ΠἸΠτΘ γὰρ τὸ 
ι ' ρτιοτί 1 --- τ προ, ΠΊ. οἴ 5ΥΓ. -- ΕΑ Σ σπν ΤΕ δῈ τ ραρ - ἢ πετϊδδν (616) 

6 ποσί, Πδίαγι οὔπὶ σι. χαὶ συνάψεις αυὐτῳ τὸ λογεῖον --- ὃ ἘΞΕς- ΠπΗΟΎΒ 50Πο- 

1το ᾿ τοῦ πετδίλον -- ἔπτΒβο -- τὸ αἀγιασμα; ξὐπβόνῃ 1Ππϑρᾶπιι5 ἰθσιῖ τοὺ αὶ ἄχος .α- 

αἵ ἀε ΒΥ -Ἔχ. ἐκφαον δ), πλα]ῖα σΠῚ ΡγΟ ΔὈΙΠαῖθ ραϊανις (ΘΓ ΠῚ ---- ὃ λαττ 

ΘῊΡΕ, ϑοαιθηΐς δώ, ρϑηάδῖ ἃ νεῖρο πετᾶ, ΓΟΙῸ οαΠὶ στ. ἡ χαι χρίσεις 

- ὅ χαι τοὺς υἱους αὐτου προςάξεις -- ππεγφβοώ, 5ΥΓ. εἴ πη. -- σϑες. οἵη. αὺυ- 

ν- Ἐ ΠΠΕΎΑΛΟκΟ, ΠῚ. εἴ 5ΥΤ. -- ΡΓ. ταις ζωναις 5486 508ῆχο -- πογδὶτδρῖο (510), 
Ἷ σαπὶ Β1. τὰς χιδαρεις -- {πτε πδὶ..... δ ἐπε, ῬΊ. χαι εἐσται αὐτοῖς ιερα- 

ἢ εἰς τὸν αιωνα, Ἰάεπι Π1. εἴ 5ΥΓ.-Ἔχ., 564 Παρθηΐ ["οα.5Νς -- ἐπὶ βασογάο- 

(αν. ποῖ. (επἥαηὶ δα ἢ. ἰος.) -- πασυδααθ ἰθοῖϊο Πᾶας ςοάϊςϊ5 ΧΧχιι. 
᾿ 

:. Ἔχοα, ΧΧΙΧ, 250. 

ΕΟΙ ΟΣ, 



ἷ δ. "ἢ 

ΟἿ, ὡς 

Ν Ρ- κ: 

ςο].1. 

πΔΕΎΕΓΓΚΟΝ 

Ἀν νὸν γον]; ᾿Νᾶδρωνκπ ΝΟΎΜΗΒ ΚἈΠῚ πεῦηρε ΕὙΝΌΛΛΙΑΟΝ. 
5 ὧἃ ἐπερ ΝΜ ΤΟΟΤΟΎ ΠΝΏΘΗΡΕ ἈΠΙΗΔ. τἄᾶι τε τέκριοιο πᾶ- 

ἀρῶν ἀΎωῳ τέκρίοιο Νπεηρε ΕβθΟἋ δὴ νέεσσι Ἀπχοειο᾽ ᾿ς Ὡ" 

8ὺ ΠΕΦΟΟῪ ΕἸἼΕΎ ΝΕΕΝ ΤΟΎ ελλε ἌΠπχοειο κἂτᾶ θὲ πτὰ Ππχο- Ἢ 
εἰὸ οὐεροᾶθινε εὖ'ὶ πδΔΎ δὰ ΠΕΡΟΟῪ πτπ Δα ΤΑ ΦΟΟΎ ἩΤΟΟΤΟΥ 

ὃ ΠΝΏΘΗΡΕ ἈΠΙΗΔΛ᾽ ΠΟΎΝΟΛΛΙΑΛΟΝ ὡᾶ ἐνερ ἐπετπσενεᾶ. πᾶ 
πε πνοῦλοο ΝΝΕδ ΔΙᾺ Ἀν πεθΎοιᾶ δᾶ νοβε' ͵ἈῚΠπ τεθγοιᾶ π-΄ 
ΤΑΝ τ ἃ ΤΟΟΟΥΝ᾽ ἈΝ ΤΕΘΎΟΙΔ ἈΠΤΒΒΟ ΔΎω τεθΎοιᾶ 3ΠΟΎ-Ὁ 

8. χα κἄτὰ θὲ πτὰ πχοεῖο ϑφων ΕΤΟΟΤΟ ᾿λλλΎΟΗΟ οὐκ 
ΠΤΟΟΥ εἐνοιν ἀ᾽ φΆκ περο ΟὟ ΠΉΤΟΟ πΎδορωνΝ ΕΤΟΟΤΟΥῪ Ἦῆ- 
Ὴηρε ἈΠΙΗΔ ΕΤΡΕΥΤ ΔΔΟ ερρᾶι ΝΝΕΥΛΏΡΟΝ ἈΠΈΛΑΤΟ ΕΑ 

ΥὙΠ|.}1 ἈΠΧΟΕΙΟ ΟΝ ΤΈΡΗΛΛΟΟ ἐποινᾶ. δΎω ἃ πχοεῖο ὥᾶχε ΜΚ. 
9. ΛΩΟΎΟΗΟ εὐὔχὼ ὅλο πᾶ χε χὶ νᾶδρων '"ὰΐ πεοΗρε, 
ΔΎΩ ΝΕ Ο ΤΟΛΗ ἈΝ ππεὲρ πτώρο ΔΎΩ πλᾶσε ετβεὲ ποθεῖ. 

ὃ. ΔΎΩ ποΙ'λὲ ΟΝ ΔΎ ΔΎω πκάᾶνων πᾶϑθᾶβ᾽ ΔΎΩ ΤΟΎΝΔΥΩΟΥΗ. 

ΤΉΡΟ ΝΥΟΟΟΎΘΟ ΕΦΟΎῪΝ ερλλὶ ΠρΡῸ Ν᾿ ΤΕΟΚΎΝΗ πλλδρ᾽ ΤΎΡΙΟΝ. 
. δΎΩω δΔόειρε πόί ΔΎΟ κᾶτὰ θὲ ππτὰ πχοεῖο ον ετο- 

οΤα δΔοασωοΎρ, ΡΟΝ Ν ΤΟΥΝΔΥΩΥΉ ΤῊΡΟ ερᾶξ πρὸ Ν᾿ ΤεοκΎ- 
" ΝῊ ΠΑΑΔΡΤΎρΡΙΟΝ. ΔἀΎω »“ὥυοηο δοωᾶχε ἈΝ ΤΟΥΎΝΔΥΤΩΥΤΗ 
ΤῊρΟ εὐὔχὼ βῖλλοο χε πᾶι πε πωᾶχε πτὰ πχοεῖς οὐεροἄᾶφ πε: 

ὁ ΕἸ ΒΗΗ ΤῸ ἵεειρε]. ἁΎω »λωγύοηο δόεινε νᾶδρων ἈΝ πεοηρε 

Ταοντσι5. Ὀςα] ΠῚ. ΤΓΔΏΒΟΓΙΡΒΙ αχ ςοά. ΧΧΧΙ, ρᾶρ. 212) ἰθςῖ. 141; Πῆ55. ΡΑΙΙΒΙ6Π5. 

ῃ, 43, 445, ἀρὰ Δ οϊ4 Ορ. οἰῖ. Ρὰρ. 8, πλευιτικος ἀπβώνγονο --- Ἴ], δ᾽ τεκρίοῖσ 

5, ΡΙῸ ἡ χρίσις, Π1. Τοοῖς πιθώρο -- ΕΤΕΎΠΕΕΙ ΤΟΥ εἰθλξωθε, ΠΠΘΠΊΡὮ. - σγᾶθς. προς- τΑὶ 
886 

ἡγάγετο αὐτοὺς τοὺ τεράτευειν --- ετετιτεπεδ., ΠΊ. -- ΡΤ. εἰς τὰς γένεας αὐτῶν 

-- ὖτ Ἐμεσ  ιἋ - ρῖᾶδς., ΠΊ. 10 ἴπρ. -- ἡ πεΘΎοιΔ 546 ΔΎΩ τεθΎοιδ. ἈἈπΟΥ δι, 

ΤΩ. Ξ γι. χαι θυσιας χα! περ' ἀμαρτιᾶς χαι τῆς πλημμιελειας χαι τῆς τελειώσεως 

χαι τῆς θυσιας τοὺ σωτηριου --- ὅδ που ἀδεβῖ ἴῃ σγᾶβς. εἴ πῃ ΏΡῇ.: -- ΕΤΡΕΎ τ Δ'ΔΟ, 
ι τῇ. -- 51. προςφερειν --- ΨΊΠ, Ἢ πδα ἀδαϑῖ ἴῃ ρσ. εἴ πὶ. ---  χαπτώρο, οΔΙΠρταρ τι 

Βουρβεσαῖ κκὸ ππώρο, ροϑβῖθα ΔΟγαβῸ ΠΣ οδῖ πὶ; ἀπᾶ6 Ροβίγθμηδθ ᾿ἰΠτογὰθ ὃ ῬεΠΈΓαπῖ,, 

ςοῦΐο πιδάοτε ςοπϑαμπηρῖο -- πᾶϑᾶβ ρῖὸ πηᾶϑδβ -- τῶν αζυμων --- ὃ ρΡοδῖ τῆρο π|. 

-- 

αἀ4. πῖπτε πεθηρι ἈπιΟΡΔΗᾺ --- ἦ ππουμδτώτη τῆρὸ -- πὶ. εἴ Νυΐδ. ἰαῖ., 8τ. σαπη, 

Ποῦτ. οπι. πάσαν --- ὅ δα δε 8408 εὐκ ἄκακος, Ρ»Γ. (πὶ ΠΘΌΓ. χαι Ἔιπε Μωυσὴς 

τὴ συναγωγῃ; ᾿ἴ6ΠΊ Π1.7 564 Παροῖΐ τηρῷ -- ΠΕ ΠΊΡγαπα πηδάοτε ςοπϑαπηρῖα ἴῃ 806- 

Τοῦ [Ο]11 οἵα, δχοϊϊτ νοχ εεἰρε --ὀ ποιῆσα! ἡ τη. οπῖ. -- ὃ Πῖς ἱποῖρὶΐ ἰθοῖο Ῥαδ ᾿ 

ςοἄ. ΧΧΧΙ, ΡᾶΡ. ΟΙΒ, (0]. 2, ΕΧ 400 ποίαπίῃγ Ἰδοῦ Οη65. ναγῖδθ. : ΐ 
, 

φ-" 

“ς 

ΕΣ αν Ὸ 

1μενῖς. ΨΊΙ, 34 --- ὙΠ], 1-6. 



5) 

Πγ ΔΟΧΟΚΑΛΟῪ ΟΝ ΟὙΛΟΟΥ δΎω δΔαΐ ριώως ππτεώτην' δα- 
 Κ0ρΡ6 πτζώΝΗ ἀγὼ Δα ΐ διώωο Ἀπὸ ὙΠΟΛΎΤΗΟ᾽ δοκω π- 
ΤΕΠΌΛΛΙΟ ΕΝ πεν ο΄ ΔΎΩ δόύσλορα κα Τὰ ΠΑΛΟΎΝΥ Ν ΤΕΠΟ- 

8 ΔΑΠῸ᾽ δΔΟΘΟΛΑΤΟ ΕΦΟῪΝ ἐρο δΔΎΩω δοκῶ οιχῶξ ἈΠΆΟΥΙΟΝ 
ΟΠ υ ΝΤληλώοιο ἈΝ τᾶλυθιὰ δύω δοκῶ πταλητρὰ διχῆ 
: τεοᾶπε' ἀΎω δοίκὼ οιχν ταλιγρᾶ ΦΙΦΗ Ἄλλλοςῦ! ἈἈΠΠΕῚ ΔΔΟΝ 
᾿. : ἩΝΟΥΒ' ΝΥΎΔΎΥΎΤΒΒΟΟΩ εὐογᾶδβ᾽ κἂτὰ θὲ πὰ πχοεῖο ον 

1 ΕΤΌΟΤΟΙ ἈΛΟΎΟΗΟο. ΔΎω δΔΟΧι ΝΟῚ λλΟΎΟΗΟ ΕΒΟᾺ οι ππερ, 
ς Ἀπτώρο δατώθο ΝΜ ΤΕΟΚΎΝΗ ,Ἀ1Ν ΝΕΤΝΘΗΤΟ ΤΉΡΟΥ Δ τΒ- 

- Βοῦ δΎω δΔεδρᾶν τιζε ΕεβΟᾺ ΝΗ ΤΟ εχλλ ΠΕΘΎΟΙΔΟΤΉΡΙΟΝ 
᾿ Νοδαυα ΝΟΟΠ᾽ πργῶδε ἈΛΠΕΘΎΟΙΔΟ ΤΉΡΙΟΝ ΔΤ ΒΒΟΟ ἈΝ πεο- 
 ΟΚΕΎΗ ΤΉΡΟΥ ΔΎΩ ᾿ ΠΆΟΥΤΗΡ ἈΝ τεεβδΊοιο ΔΟ ΤΕ ΒΟΟῪ. " 

ΠΡ δΎω λλωύοῆο δλαπῶδτ εβολ ϑᾷα ππερ πτῶρο εχῖὺν᾽ τ ἀπε 
Πκ» ἥᾶδρων δοτώρο κκλλοο ἀγὼ Δ τΤΆΒΟοΙ. ΔΎΩ ΔλΩΟΎΟΘΗΟ 
ὙΉ  δόεινε ππώηρε πᾶδρων δεῖ ριώωξ πρενϑοῦτε ΔΟΜΑΟΡΟῪ 
᾿ς πρενζώνη: ΔΎΩ δακὼ οιχωου πρενδιλᾶριο κὰ τὰ θὲ πὰ 

Ἂ ἍἍΔοεὲ εἰβε ποβε' ἄδρων ΝΠ νεῦηρε Κὰ ΤΌΟΟ ΤΟΎ ΕΧΝ Ὑὰπε 

δὲ "» φὐπαλᾶσε ετου νἀ τ Δ ΔΟΟ εορᾶι οὰ οβθε δυθ ψλλλΟΩ. 
ψῇ ̓ς ἄγω δεχι πσὶ ΔΚ ΟΎΟΗΟ ΕΒΟᾺ ρῳα πεονοῦ δοκὼ οῳκ πεὸ τη- 

ὍΝ ΠΗὴβε εχνὺ πν,τὰπ ἈἈΠΕΘΎΟΙΔΟΤΗΉρΙΟΝ εὐκωτε' Δακᾶθδριζε ψ34πε- 
τὸ ϑυοιλο ΤΉ Ριο π᾿ ΔΎΩ [πεο͵ποο] απᾶο τα [ἐχῖν τ β΄ δοιο ἈἈπεθῪ- 

ὝΕΣΕ τ τηπ ...... Ἀπρηπολητηο.... ττεπώαείο (015) εατὶ πο δ ΒΒ. (ρτ. ἐπ᾿ αυτον 
οδστοθίοι ἀκακος}).... δα σαι τ ἐρονπ ἔρον (510) --- ἢ κατ τδιλϊϑίδ -- ἀλήθειαν ; 

ἀκπλοτιος αϊογαὰς ςοά. οπι. χαι ἐπεθηχεν ἐπι τὸ λογεῖον ---... τταλίτ ρα 
ἘΠ τάλιτρδ, ΡὈΓῸ5 βορὰ δακὼ ππταλιτρᾶ, ἀθῖη ΒΌΡΘΙΓ ὦ οἵ τὸ ἃ Θϑα6Π) 

ἡ ἅΠ, ΡΟΒίζΠτὰ εϑί οἰε -- οἴϑη ἅκλνοο, δ΄. χατὰ προζωπον αὐτου; Π1. “λπειῖθο 

Ἃ Ἄχπεαδο -- Ετόῦτοι!, ἰ4. ν. 13, ἀδεβῖ ἴῃ ρῖ. εἴ πὶ. --- ἰδ, τ τεοκηπη -- νεῦρα δα τωρ 
δ Ἁ 

Ν- 

νχ 

Εις ΠΝ δπρν 7 εἴ Νυϊρ. [ἰαἴ.: φμο Πἰπὶν]ΐ ἐαδογπασιηι στει οπιπὶ πράροξαο 5μα; 

᾿ς ΡΙ- οἷ π|. εαάετῃ ΠαΡρεηΐ ἴῃ ἤπε ν. 564. --- ᾿ἰ ςοἄ. ΧΧΧΠ, ρᾶρ. δττ: ς0]. 1. .... πεθηοΐδ- 
᾿ οτηρΐ. (οἰο) ποδερ ποτ, [18 5ΟΙΡΒΘγαϊ ΡΓ. ΠΊΔΠ.15, ΘΘ46Πὶ ρΡοβῖεξα ἱπίογ Ὁ οἵ Μ' 1η86- 

ταΐτ ε, ... ἀεπεθηοΐδιο τη ρίον.... πειοκευε -- ΑἸοχ, Ναῖ. εἴ τη. τὰ σχξυη ἀπο ΒΗ τα 

εν αὐτὴ - α0186 ἴπ τηςῖὶβ ργαβάϊοϊα γαϊοηβ οχοϊἀθγαηϊῖ οχ οοά. ν., εἴ οχ ςοά. χχχι. 

 Βαρρίεν! -- ΔΙ ΤΕ ΒοοΥ -- σΓ., Π|. Δα ΤοΎΒβου --- ᾿ἢ ΟΠι, ροβίγεπηαμ δύω --- 15 χϑοῖα5 

δα διώου πρηροῖτε. δορου προπζώπη. οοά. ν Παρεραῖ πρεπηζώπη, 864 πὶ 

ς δηῖε ς ἈΟΓΑΒΘΌΠῚ ΠΘΙΓΠΙΤΌΓ; ᾿ἴοπ σ δϑβῖ ἴῃ γαϑαγα ....... ποπσύτδρίο..... Ἑπαλώγοηο. δὰ: 

φαβ4ι 6 ἰθοῖίο ἢ. Χχχπ --- ἢ ετουπδτδ΄ 06] εορδι δᾶ ποβε, Π]ΘΠΊΡΗ. -- ΡΓ. του τῆς 

᾿ ̓αμαρτιας - "" δυωώωτ - π1., σ᾽. ἐσφαξεν -- πδι ἀπῖα “ὠὐοηο ΟΠ 55ΠΠῚ ἃ ΡΓΪΠηᾶ 

ΠΔΠῸ, ταϑιτατὰ πΔ εϑῖ ἂὉ αἰΐεγα ΘΌΡΘΓ ὙΘΙΒΌΠῚ -- περίτηηβε -- ἢγ.7) σΓ. οπι. αὐτου. 

εν, ΝΠ, γ7-ις. 

ἢ πχοεῖο ον ΕΤΟΟΤΟ ϑλΎοηο. ΔΎΩ »κὥύοηο δα εῖνε ψ1π-᾿ 

ἩΤΕΟΚΎΠΗ ᾿βαὰε ΔΟτΒΒοο -- ἴτοχῖ. ΠεΡτ. ἽΞ" Ὑὐν 9 ὩΝῚ ἸΞΦῸΠ ΣΝ ΠΣ] 4 

ἜΘΟΪ Ζι 

ὝΡΌΚΣΙ: 

ΘΟ Ἣν 



ΘΌ: 1ς 

᾽ ,“ διο τς ο υυνΝΝ ΣΟΥ Ἢ γ] 4 ᾿ πε ΤΑΝ ΣΦ ΉΥΟΥ 

5 ΟἸΔΟΤΉΡΙΟΝ ΔῸ τ ἢ β0.6. ΕΤΡΕΎοοπο ᾿διχία ἄγω ἰδΔεχι) πσί 
ἈΧΟΎΟΗΟ ἈΠῸ Τὸ ΤΗΡΟ ΕἸΟΙΧΝ ἩΑΠΡΟΎΝ᾽ ΔΎω πλοβοο π- 

τεκλᾶπλδα ΕὙρΙχλΑ ΠΡΎΠδΔΡρ᾽ ΔΎΩ πεόσλωτ ΟΥ̓ ΔΎ ἈΠ πῶτ' 
τ ΕἸΦΙΧΩΟῪ Δ τἀ ΔΟΟΥ εχλλ ΠΕΘΎΟΙΔΟΤΗΉρΡΙΟΝ δΎΩ πλλᾶθε 
ἌΝ πεηδᾶρ πὶ πεᾶ θ᾽ ἙΞἹΠ ΤΕΟΚοπροΟ δε ροκΚΟΟΥ ΟΝ ουὐ- 
οἄ τε ΠΒΟᾺ Ν᾽ Τπδρελλβθολη κἂ τὰ θὲ ππτὰ πχοεῖο ροὼν ετο- 

8. ΟἿΌ ἙΛΟΎΟΗΟ. ἄγω ἈΔΎΟΗΟ δόειπε ποῖλε μπεό δι᾽ ἄ- 
ι᾽ ἄρωνπ ἈΠ’ Δ ΩΟΎΟΗΟ Κὰ ΤΟΟΤΟῪ ΕΧῊ τἄπε αἴποιδε. ἄγω 

ἀδιώωτ πόσί λωΎοηο ἌΠποΙΔΕ δοπῶρ τ πόὶ »κωΎοηο ἡ κι- 
Ὁ ΠΕΟΝΟΟΙ ΕἸΣ ΠΕΘΎΟΙΔΟ ΤΉΡΙΟΝ εΕὐὔκῶτε. ΔΎΩ ποῖλε' Δηᾶδεο, 
πδΎ ΔΎ ΔΎΩ πεορλελοο Δο τἀ ΔΟΟῪ ερρᾶϊ πόϊὶ “κΟὟΟΗΟ᾿ 

 Τἄπε ἈΝ ἈΚΛΛΕΔΟΟ ΔΎΩ πῶὼτ "ἌΝ ΠΟΡΓ;ΓΡΓΓΚΟΙλΙιδΔ᾽ ἈΝ ΟὝΕΡΗΤΕ 
δαειᾶ ΔΎ ΕΒΟᾺ Φ΄ὴ ΟὙΛΛΟΟΎ ΔΎΩ λ΄ ωῦΎοηο δύ τἄλλο ερορδᾶϊ ν.- 

ποῖΐδε ΤΉΡΕ εαχλὰ ΠεθΎοιΔ Ο ΤΉΡΙΟΝ᾽ προλοκδΎτωμδ' ΕὙΥ̓ΘΎΟΙΔ 

ποῦνουοε πχοειο κἂ τὰ θὲ εν τὰ πχοῖο ρῶν ΕΤΟΟΤΕ κ5- 
9 ἈΛΟΎΟΗΟ: ΔΎΩ δοεινε πόῚ ““ΟὟοηο ἈΜΠΑΛεΕΡ ΟΝ ΔΎ ΠΟΙ ΔΕ' 

εποῖΐλε πχωκ εβολ᾽ ἀΎω ἄδρων ͵ἘῚῸὶ͵ πεώηρε ΔΎΚκω πτεὺ- 
8 ΟἹΧ εχὺπ τἄᾶπε ποῖΐδε.. δγυωωωτ᾽ γηλ06, ἀΎω ΔΝ ΟΎΟΗΟ 

δεκι ΕΒΟᾺ δι3κ πεοφονοῦ δοκῶ εν ὃ. Τὰ πλλᾶδχε ΜΟΎ ὅν 
πᾶδρων᾽ ΔΎΩ Εν οΟ.΄ΎΗΟ Π ΉΤΟ δι χ που ᾶλλ' ΔΎΩ ΕΧΝ ὃ᾽,ΤΉΟ 

δος τ ρεγοοπο οιχώς,, ρΓ. του ἐξιλάσασθαι επ᾽αυτου, ΑἸεχ. του εξιλασ. ««περὶ 

αὐτοῦ, τ. ἐπλιπιπὶ ἔρρει ἔχως πρδηουωώοντωι ἅπτε ποζῷ ΕβΟᾺ --- ᾽δ πηθπὶ- 

Ὀγάηα πηλάογα ςοπϑαπιρῖα απδοάδπι Θχοϊάογαηῖ, 4186. οΧ σοηῃϊθοΐαγα γαϑτται ἀποῖ5 ἴπ- 

οἶα -- π τεκΆ δι ἃ (510) ἀρ απάαῖ, 14. ᾿ηΐτα ν. 25 πὶ τεκλᾶπλδ, εἴ ΙΧ, το -- βροβῖ δε- 

ὙδἈΟΟΥ Οἤλ. οπηὶ Ν]ρ. ἰαῖ. τισί κώγοηο, στ. ἀνήνεγχε Μωυσης; πἢ. ΔΟΕΡΙΟΎ ... ΣῈ 

γος --- ὃ δρῶν απ χωυοηο, ΠΙΘΠΠΙΠῚ 8οΠρᾶθ ΡΓῸ ἄδρωμ αἱῷ' πεαθηρε 

-- δ ἃ νοοβ Ἀχπεοποο ἱποῖριῖς οοά. νι νϑιαβίαβ συ πὰ νΑΓ15 ἰθοΠΟΠΙΡῈ5 6Χχ ἢ. Κ, Ρ. ΚΖ, 

(0]. 1, ἰἴπ. 3. ἂὖὸ ἱπιο, 411ὰ5 ἰᾶπὴ, ἰἰσθοῖ ἤΟῃ 5θιΏΡΟῚ ταςῖβ, Ζοερα ποῖανεσαϊ ἴῃ (ἴα ορο 

Ρ- 2οὃ --- "ὃ χγω ποΐλε' δαδδα πωδυωδΥ" δΎω ΠΕΘΑΛΕΆΟΟ ΡΙῸ ΡΓ. χάνι τὸν χριον 

εχρεανομὴσε κατὰ μελη , π.. οὐορ πιωϊλι δίδως πδο κἄᾶτᾶ ᾧποσλοο τῦτε πες- 

Ἄλελοο -- Δ ὙΔἌΟΟΥ, Π1. οἴ σΓ. 5486 5αἔᾷῆχο -- ςοά. ν. (1614. ς0]. 2.) οπῦ, τε “κ43ε- 
Δος δύ πῶτ --- "απ πουέρητε, ἃ Ζοερα ΟΠ] 550} -- τρολοκδν τι δ΄ ΕὙΘΎΟΙΔ 
ποΐξποναε (04. ν ποξπουβε) πεπχοειο ρῖὸ σι. ολοχαυτωμαὰ ἔστιν (ΑἸοχ. ο ἐστιν) 

εἰς ὀσμὴν ευωδιας, χαρπωμα ἐστι τῷ χυριω; ζοηρ͵αϊϊ τεχίαβ ΠΣ Τὴ ΝῚΠ πὸν 

ΠῚ ΝΠ πῦδΝ 0 πἰ. οὙδ ΔΙᾺ πχοσχεο πὲ ΟὙΟΘοὶ ΠΟΘΎΠΟΥΟΙ ΟὙΟΎΤτᾶρ, εὐ ηπ 

“»πδόιο, ΝῸΠΡ. ἰαῖ.: 60 φμοά 6556 Ποϊοσαιμδίμηι ϑμαν:551)η:1 οαογὶς θοριῖπο -- ςοά, ν΄ 

ττᾶ πχοειο - τ δαπε Ἀἀπαεροηδυν ποῖλε (-- πγ. εἴ ΠΘΌΓ., ρῚ. τὸν χρῖον, τον δευ- 

τερον χριον) ποιλε ψεπικώκ.... δυκῳ ππευσίχ -- πΔ. εἴ ρΓ. τὰς χειρᾶς αὐτῶν --- “ἢ δα- 

δδτα.... ΕΒΟᾺ οὴτ πεοπος ΞΞποιἍε, Π|. -- σζ. ἐσφαξεν αὐτον..... ἀπὸ του αιμᾶτος . 

αυτου -- ἃἴογαας ςοά. ππτεοσία εἴ πἰ ΤΕΦΟΎΕΡΗΤΕ -- Π1., ΚΓ. ΟΠΊ. αυτου. 

«ον. ΝΠ], τ6-23. 
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᾿ μι, ἩΤΕΘΟΎΕΡΗΤΕ ΝοΎΝᾶλα : ΔΟΕΙΝῈ πόι »ὡὭὌΐῦοηο ππγώηρε πδᾶ- 

᾿ς ρώπ' ἄγω ἃ ἡλωΐοηο χὶ Εεβ0ἋᾺ ρκλ πεοποῦ δοκω εἐΧν ὁ ΤΗῪ π- 

ς πεγδᾶχε ΝΟΎΝ ΛΑ ΔΎΩ ΕΝ ΤΗῪ ΠΝΕΥΎΟσΙΧ ΠΟΎΝ ΔΑ ΔΎΩ 

ΕΝ Ο.᾽.ΤΗΎ ΝΝΕΎΕΡΗΤΕ ποΎνδλι: ΔΎΩ ἃ ΔΎΟ πρῶτ ν“᾿- 
35 πεοονοο εχι πε τ ἸΛΥΤΉΡΙΟΝ εὔκῶτε. δΔΎΧΙ πων Μ᾿ 
ππε ΔΎ πων “ετριχν θη᾽ ΔΎω πλοβοο ἢ τεκλᾶν λὰ 

οι μιϑηᾷ ἈΝ ΠΕΟἌΟΟΤΕ ΟΝΔῪ ΔΎΩ πῶ τ᾿ ΕἸΘΙ ΧωΟΥ ΔΎΩ 

"5. πεδβοῖ ποΎν δα ΔΎΩ Εβθ0Ὰ δῖ τκάπων ἄπχωκ εβο0λ᾽ πετ- 

τ ἈΠΕΛΑΤΟ ΕΒΟἋ ψἌπχοεῖο᾽ δοῖχι ΠΟΎΟΕΙΚ ΝΠΟΥΩΟΥ ππᾶθᾶ β΄ ΔΎ 

ΚΕΟΕΙΚ εοοΎοςυῃΑ οἱ περ ΔΎ ΟὙᾶσδνονΝ ΠΟΎΩΤ᾽ Η ΟὙΟρβε' 

ΕΚΑΔῪ εχλὰ πωτ᾿ ἈΝ πεόβοὶ που δ δΔΟΚΑ ΔΎ ΤΉΡΟΥ 
᾿ πόιχ πᾶδρων ΔΎΩ εχὺ πόῖχ πνεοηρε Δ τ ἄλλο 535- 
ΠΟῪ εορᾶϊ πουδφερδιλλὰ ἈΜΠΕΛΑΤΟ ΕβοᾺ Ἄπχοειο: ΔΎΩ 

[κυ ΤΟΥ ΠΟῚ “ΝΞ ΟΟὝΟΗΟ ΕΒΟᾺΔ ΟΝ ΝΕΎσΙΧ᾽ ἃ ΔΝ ΟΎΟΗΟ ὙΔΔΟΟΥ 

᾿, ρδὶ εχλλ ΠΕΘΎΟΙΔΟ ΤΉΡΙΟΝ᾽ εχλλ πεόλιλ Ἄπκω εβολ΄ πᾶϊ 
π Ὃ πόλι ΝΟΓΝΟΎΟΕ Ἄπχοειο : δΎω Ἀν ωΐῦΎοηο δΔοχι κ4πε- 
᾿ΟΤΎΘΗΝΙΟΝ ΕβΟἋ ορλξ ποῖλε ἈΠΎΒβο᾽ Δ τ ΟΕ τὐνὸ φλπελι- 

τὸ εβολ Ἀπχοειῖο᾽ ἄοιϑωπε ΕὙΛΕρΡΙΟ πλλλυοηο᾽ κα Ἐ δ᾽ θεὲ επ- 
" τὰ πχοειο δῶν ΠΡΟ ΕΣ λΥοηο: δΎΩ ἈΝΎΟΗΟ δᾶχι 

ΔΎΩ Ἐχπ πεηρε 5.5 Ἔν ΑΥΤΝΙΣ πε θηρε ΤΆ ΒῸ 
Ρων᾿ “1 ΝΕΘΟΤΟΛΗ ἀΎω Νεηρε ἈΝ ΝΕΟΤΟΔΗ ΠΝΕΩ- 

) Δα ει πδι “«“ὐοηο.... δ᾽ ΛώγοΗο κι ΕΒΟᾺ φὰκ (Ρ. ΚΒ : ς0].1) πεοποα" δοκῶ, 

χαι ἐπεθηχε Νωυσὴης ἀπὸ του αἰμαᾶτος -- ππεγάλδδχε -- Π1.) ΡῚ. οἴ. αὐτῶν 

Ἔρητε.... πωϑτ ἀχπεοποςι -- σΓ.7) Π1. Ττιο πος --- ἢ δακι, ἃ ΤΕΣ ΤΑΪΠΪ Π]6 

δΓ. χαὶ ἔλαβε; ἢ. οὐορ ἃ ν΄ὥυοηο δΔΟλι το ἀντ πεσβοὶ --- “5 πκδιιοΎπ..... 

ον πδϑδθ᾽ -- εὐἰξογοίυα 1ἴὰ οἴίατη σοΟάδχ ΥἹ, Ζοερα νἱάϊ εαογώςολα, 

χαι ἄρτον εξ ελαιου -- ... ΟΥ̓ἌδΔΚΑπΟΙ.,.., Ἐς ΟὙΟΡΒβΕ ἴπ αἴτοααα ςοά. 5οΠο θη 

ἴχοι πῶτ ΔΎΩ εαὴ πεόβοι, ἐν ρτοα, αἵ δ... 5616] ἐπὶ --- “7 γος πουδοδι- 

[ ρελλδ. --- " (ζο]. 2) τοοῖ5 ππχὼκ Εβθ0Ἃ, Ζοορα ΟΠηΪϑιῖ, πᾶὶ ετὸ πα λιᾺ ποΐπονβε 

᾿ἊᾺ ἌΟΕΙσ ῬΙῸ σῖαξδς. ὁ ἐστιν οσμη εἰωδιάες χαρπωμαὰ ἐστι τῷ χυριῳ. ΠῚ. ΟὙΟΘΟΙ 

Ε: ΘΎΠΟΥΟΙΣ οΥου τᾶ, εαθηπ Ἑπόοιο πε --- “ὃ. Ἄγ πεο τ ΎΘιπον, ΠΟῚ ἀἀπεοτΎθιπίοι, 

τΐ ἰορῖς Ζοερα -- ποΐλε ΤΑΙ] ργαρ 15 ςοά. νι. τ ττ) ποΐε, ροβίοα ἴῃβογαῖς ἵ ΒΌΡΟΓ 
ΨΘΙΒΙ ΠῚ -ΆλπΎΒ 80 5866 ῬΙῸ τῆς τελειωσεὼς -- Δ Ὑ ΔΙ ἌΟΕ...... φαπηκοειο᾽, Π1. τὸ ΡΓ, ἄφει- 

λεν αὐτὸ ἐπιθεμα εναντι χυριου -- ςοά. ν. πἴττδι πίοειο. -- δ᾽ εχ ἀδρῶν δύω ἐπ 
ει Εν" ΔΎΩ εχπὶ πε ηρε Π| ΠΕΎΟΤΟΆΝ, Πἢ. ἔχε δδρῶπ πελὲ Εχὲμ πες ΘΗΡΙ 

ἔχεν ΠΕΓΟΤΟΔΗ πελν Ἔχει ΠΠΟΎΟ ΤΟΔΗ, ΡΓ, ἐπὶ ἀάρων και τᾶς στολᾶς αὐτου, 

ποὺς ὑνους αὐτοῦ χαι τὰς στολᾶς τῶν υἱων αὐτου μετ᾽ αὑτου; ΑἸΘΧ. ..««“τοὺς 

αὐτου μετ᾽ αυτου κι τὰς στολας..., 

Τενῖῖ. ὙΠ], 24-30. [8] 

ὙΡΓ γε κν γὴη ἘΠ τ} ΟΡ ΤΡ ἀντι ον Ἕ ν ΔΓ  χῦ τε, γ᾿, 

κ᾿ ἰδ, Ὁ Ἰν ἀν ν ἈΉΡ ΡΥ ἈΠ νὰ ἡ ᾿ ᾿ 

Ἔ ΘΟΙΪΣ “2. 



ὌΘΟΣΝ, δὲ 

τ ον μὰ ΨΌΟΨΟΝ 
᾿ 
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“Θηρε πλλδο : ΔΎΩ Πέχε χιωΎΟΗΟ ΕΡΟΥῪΝ Φὴ πᾶδρων μπ 
πεαηρε᾽ χε πιοεὲ πο] ΟΝ ΤΔΎΖΗ ΝΜ ΤΕΟΚΗΝῊ ψἈπλλὰρ᾽ ΤΎΡΙΟΝ 
δ πᾶ ετουδᾶβ᾽ Π ΤΕΥ ΠΟΎΥΟΛΛΟΎ ολλ πλλᾶ ΕἸ Ἀλλ Ύ ΔΎΩ 
ΝΠ ΝΟΕΙΚ ΕἸ λλ πκᾶνων ἈΠ ὶ Β0᾽ ΕἸΕΤ ΝΕΟΎΟΛΛΟΥ: κἃ τὰ 9ὲ επ- 
τὰ πχοεῖο ρὼν ΕἸΤΟΟΤ᾽ εχ λλλλοο χε ἄδρωπ᾽ ψ1Ὲ ΠΕΟΚΘΗΡΕ 

9. ΕὙΕΟΎΟΛΑΟΥ. ΔΎΩ πεν τ Δ σεεπε Εεβολ ον πᾶ ἍΔΗ ΝΟΕΙΚ᾽ ΕΤῈ- 
Ὁ ΤΤΝΕΡΟΚΡΟΎ ΟΝ ΟὙΟᾶ τε. ΔΎΩ ΠΝΕΤΝΡ πβὸλ Ν᾿ΤεοΚΗ π᾿ κ41- 

πλλδρ ΤΎΡΙΟΝ᾽ ποᾶςο ΠΡΟΟΎ ὠδρράϊ ἐπεροοΎυ ετο πᾶ χωκ 
ΕΒβΟἋ πότ Πεφ  ΟΟὟ ΠΕΤ Τ Β βο0᾽ οἄςυς! πὰρ ΠΡΟΟΎ ΕΤΕΤ πε ΔΎ 

ἢ. ΕἸΕΥ ΝΎ ΒΟ ΠΝΕΥ ΝΟΙΧ ΠΡΗΤΟΎΠ κατὰ θὲ ἐντδοηᾶδο: ἃ 
πχοῖο οὐεροὰθ νεὲ Ἀπεῖρ ΟΟὟ εε!ρε ορινᾶϊ ρώστε ετᾶλο ερρδὶ 

Ὁ φᾶρωτηπ. ΔΎΩ ΕΤΕΎΝΕΦΆΛΟΟΟ ΕΧἮΝ ὙΠΠΝΗ ἈἈΠρΡΟ᾽ Ν ΤΕΟΚΗΝΗ 

ἈΛΠπλλΔΡ ΤΎΡΙΟΝ πόδια! ΝῸΟΟΥ ἈΜΠῈΡΟΟΎ 19 ΤΕΎΚΘΗ᾽ ΕἸΤῈΤ πε- 

ϑᾶρερ᾽ επεφιλᾶσδα ἈΠΆΧΌΟΕΙΟ χεκᾶσ ἘΝ ΝΕΤ ΠΑΛΟΎ τῶϊ γὰρ 
86 ΤΕ Θεὲ εν Τὰ πχοεῖο οὼὺν ΕΟ τ. δἄγω δΔαειρε πόι ἄδρωπν᾽ 

1.Ν πεηρε πᾶ χε ΤΉΗΡΟΥ εν Τὰ πΧοεῖο ον ΞΛΟΟῪ ΕΤῸ- 
ΙΧ] ΟὝΤΟΙ »λωύοηο: δοῦῶπε Ἅε ρὰϑ ΠΕΦΟΟΎ Ἀ"λλερ. λ ΟΎ Ν᾽ 

ἁ 

ἈΔΛΟΎΟΗΟ ΔΟΛΛΟΥΤΕ εἐἄδρω ν᾽ ἈΝ πε ηρε, ΔΎΩ ΤΥεροΟΎΟΙδ 4“1- 

9 ΠΙΉΔ᾽ πέχε » ωΥοηο πᾶδρωπν᾽ χὲ χὶι πνδκ᾽ πουλᾶσε, ΝΚΤῊΡ 

ΕβΒΟᾺ Φ΄ὴὺ περ οοΥ ρὰ ποβε' ἀΎω οὙοῖδλε ΕὙδΔΙΔ ἐπὰν ΧΒΙΝῚῚ 
" ΝΦΡΗΤΟΥ: ΝΥΝ ΤΟΥ ἌΛΠΕΛΕΤΟ ΕβΟᾺ ἈΠπΠΧΟοεΟ ἄγω εκεὥᾶχε 
ἈΝ ΤΥΈροΟΎΟΙἃ ἈΠΙΗᾺΔ ἐκχὼ φλλλοῦ χὲ χὶι ΠΟΥ β Δ ΠΟΟΥΤ 

Αἰτοσγα ΠγΔΠῈ.... τ ΤΕΟΚΎΤΙΗ.....: δι ποεὶκ ετρᾶι πκδιτουτ.,,, κατᾶ Θὲ πᾶ ποεῖ φῶ 

ΕΤΟΟ Τ᾽ -- ΠΊΕΠΊΡὮ., σῖᾶθο. ον τροπὸν συντετάχται μοι -- ΕΤΕΥΠΕΟΎΟΛΑΟΥ 1Π ὈΙΓΟΩῸΘ 

“ ἐρουπ οα δδρώπ... (Ρ. Κα : 00]. 1.) πισε ππδὸϊ, 564. ΡΓῸΒ Π ΒΌΡΘΙ ΨΕΓΒΌΠΙ θ΄ 

οὐ τ μμὰνν 

ςοάϊςα ἀραπάαῖ --- ὁ ππετὴρ ΠΒΟᾺ ἅ,πρὸ "ὶ ΤΕΟΚΎΠΗ -- "ἢ. οἵ ργ. ἀπὸ τῆς θυρᾶς τῆς 

σχηνης ..... ετοπδκωκ ΕβΟἋ πρητί... ετετπεδδν τεσ τΒβο ππετπσδίχ (Ζοαρα 

Βαιά τεοῖε πετηδίκ ) ΠΡΉ ΤΟΥ, [ἢ. Ξ ΡΥ. ἑπτὰ γὰρ ἡμερᾶς τελειωσει τὰς χειρας υμῶν 

--οὐὐς πτδαδδο' δ πχοεις ....83. πιΘΟΟΎ... ΡΤ. χαθαπερ ἐποίησεν εν τῇ ἡμερᾷ ταὐυτῇ 

Ἢ εἐνετειλατο χυριος του ποιησᾶι ὡςτε εξιλασασθαι περι ὑμῶν; 1ἴ6Π} ΤΠ. 564 ΡΙῸ Ἢ 

Βαρεῖ χαι, τοχίυῃβ ; ὩΣ ἼΞ99 νοῦ ΠῚΠῚ ΤῚΣ ΠῚΠ Ὁ ΠῸν ὝΟΝΘΞ 
- ὅ5 (τ0]. 2) ετετπερφαλοοο, Ζοερα νἱάϊζ ἴῃ ςοά. νι. ετετετστπερβλοοο, 564 πΠΟῃ γεοῖθ, 
ἐρνττίτη..., ΤΥ ΤΕΟΚΎΠΗ οχ Ζοερα, πιης ἰαοιπα ἴῃ ἤπδθ ΨΟΓΒῚῚ5. ΔΡΒΙΙΠΊρϑϊ᾽ οΚΎ, ...ΦΑΚος 

ΠΕΦΟΟῪ αὐτὸ τεΎυη-...... ἐπεφυλδταδτα .χεκᾶο ΠΗΕΤΆΛΑΛΟΎ, ἃ Ζοαρα ΟΠΊ55Π|, 

νρστᾶ πίοειο -- Π.,) ΡΤ. χυριος ὁ θέος --- “ὃ ροδῖ νΟσΕΠΊ πεῦέϑηρε ἴῃ ΠΕΠΊ. ν, 8Ὁ- 

501550 Ποιῖο, 564 ΕΓ ἰάσιιηα ΓΟ ΨΕΓΒΙΙ1Π.... -- ΦΟΤΟῪ ΕΤΟΟΤΕΙ, ἰεϑῖα Ζοαβρα --- ἸΧ, ἡ λε, 

τηΘΓΊΡΗ. - σΓ. χαὶ -- ιχία Ζοοραπι τ τκεροΎοιδ. ΤΗΡΟ ἈΛΠΙΗᾺ, ΠΊ. -- ΙΓ. ὉΠ|. ΤΉρΡΟ 

--ἰοο πογάλδοε ΕἸΚΎΤΗΡ, Π1. τ στ. μοσχάριον ; ζΟΠΊΠ)ἃ (Οὐ. ΥἹ, 5] οϑὲ ροϑὲ πογάλδιοε, 

ΘΧΡΙΙΠΊΘΓΟ ΟΌΓ͵ΑΥῚ, ἰἰσεῖ Ρ] γα πη] 6 σοπίθχταπι ρασῖαγθεῖ -- .. ἘΟ΄ ΑΙ... ΤΤΈΣΤΟΥ ἀκπειῖ- 

το....--οὐ (ρ. ΚΞ: ς0]. 1) τκερογοιδ, ταϑῖθ Ζοβρᾶ, .....εὐλτὶ κβινι ρΉ το. εὐϑοδλοκδιρπώοιο. 

ΠΤ νῖς. ΝΗ; 71 - Το Ξ: 
ἐὴς δα γον ἁανίοινς. 
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εβολ οδΝ πβᾶδαλιπε ρὰ ποβε' ἀσω οὐλάδοε ΝΚΤΗΡ ἄγω οὐρι- 
. ΕἸβ ΝΟΎρΡοπε ΕΑΝ ΧβιΝ᾿ ΝΦΗ ΤΟΥ ΕὙΡΟΔΟΚΔΎΤΩΟΙΟ ΔΎΩ 
ΟὝλδσε, ἈΚΝ ΟὙΟΪΔΕ ΕὙΘΎΟΙΔ᾽ ΝοΥχΧδϊ ἈΠΕΛΑΤΟ ΕΒΟἋᾺ ἈΔΛΠΧΟΕΙΟ᾿ 

ΔΎΩ οΟὙοδΆλΙΤ᾽ ΕὐἸΟΎΟΙΑ δὲ πε΄ χὲ εἐρὲ πχοεῖοὸ νδουώωνρ, 
 ΈΕΒΟΔ ΝΡΗΤ ΤΗΥΤΝ ἈΠΟΟΥ: ΔΎΩ ΔΟΧΙΤΟΎ κἂ τὰ θὲ ἐπ Τ ἃ 

Ο ιΎοηο ρῶν ΕΤΟΟ ΤΟΎ ἈΛΧΠΕΛΑΤΟῸ ΕβΟἋΔ ΝΤΕΟΚΗΝῊ ἈΠΑΛΔΡ ΤΎΥ- 

᾿ς ριον γώ τουνᾶτωτη τηρῦ δοει ἀοᾶδερᾶ το ἈΧΠεΛΑ ΤῸ ΕΒΟἋ 
ὁ Μπχοεῖο. πέχὲ "λωῦΎοηο ΝΔῪ χε πᾶὶ πῦᾶχε ἈΠπζχοεισ᾽ επ- 

᾿ς πδληχορο ετρετπᾶδο" ΔΎΩ ΠεοοΎ Ἄπχοεῖο πδουων , ΕβΟἋ 
ΠΌΤΟΝ Τετπητε: ΔΎΩ πέχὲ νωγοηο πᾶδρων χε Τ᾿ »'- 

ΠΕΚΟΎΟΙ ΕΦΟῪΝ ΕΠΕΘΎΟΙΔΟ ΤΗΡΙΟΝ πτειρε Ν ΤεκθΎοιὰ ρὰ πεκ- 

ΝᾺ ̓ ς ποβε "ἊΝ πεκρολοκδ τωσλδ᾽ πττῶβρ εχῶκ ΔΎΩ εχϑλ πεκ- 

οςς μ᾿ ΔΎΩ εκεεινε πενἌωρον Ἀπλδᾶοο πττωβρο ἐρρᾶϊ ΕΧΩΟῪ 

. κᾶτὰ θεὲ πτὰ πχοεῖο ουεροᾶοπε. ἄγω ἄδρωπ δεῖ Ξἥπεο- 
οἱ ἐδοὺν ἐπεθυοιδο Τηριον ἀηωτ πἀπλλᾶσε οὰ πεονοβε. 

ΠΠ5. δΎω πώηρε πᾶδᾶρων᾽ ΔΎΡΩωνΝ ΕΦΟΎΝ Εροι] ἈΠπεοποῦ " δαοῶπ 
ΗΝ ἈΧΠΕΟ ΤΉΗΒΕ ρ9ι. πεονοῦ δοκᾶδοα εἐχὺν πΤἂπ ἈἈΠεθΎοΙ ΔΟΤΗ- 

Ἢ ΟΠ ΡΙΟΝ᾽ ΔΎΩ πέοῆΐοῦὶ δοιπᾶρ ΤῸ εἐχν᾿ τ βἄοιο ΔἈΠΕΘΎΟΙΔΟ ΤΉΡΙΟΝ᾽ 

τ ἄγω ΠΟΤ κ΄ νεόλοοτε "Ν᾽ πλοβοοὺ Ν᾽ Τεκλᾶ ν,Ἅ δ΄ Ετ δι χλι 
ςς πρηπᾶρ᾽ πεν τδΎτδδο οὰ ποβε Δ ΤΑ ΔΟΟΥ εχλκ πεῖ θυ- 
᾿ς οἰδοτηριον᾽ κατὰ θὲ τὰ πχοεῖο ρῶν ΕΤΟΟΤΟ Ἀλλ ΟὙΘΗΟ᾽ 
: Ὶ ΔΎΩ πΝδι] ἊΝ πᾶδὰρ ΔΎΡΟΚΡΟΥ ΟΝ ΟὙΟᾶ ΤΕ ΠΒΟᾺΔ πτπᾶ- 

ἊἽ" Ρελβολη. ἄγω δυωώωτ »ἅπεό διλ᾽ ΔΎΘΩΝ ΕἘΘΟῪΝ Εροα] 
ς πόΐῖ πώῴώηρε πᾶδρων Ἀπεονοο δοπᾶρ Τὸ εχλὶ πεθυοιδοτη- 
ἢ ΡΙΟΝ εὐὔκωτε. ἄγω προλοκᾶῪτωλιδ Δ ΎΠΡΟΟΕΝΗΤΈΕ ψΨ1λ.06, 

ἶ ἀρ ἣν : 

ὁ ρΡοβῖ δὼ οὐὔᾶδοε π1. δ44. εβολώσες. οαπερώου -- ροϑβῖ δἰζοσα πη δ ΠΑΡΘΙΟΓ 

τ΄ ἴΙῃ πιράϊα ςοΟἸπηπα ΓΟ. ν., 5ϊσαΐ ἴπ ρταθοθήθηῖϊ ρᾶρ.,) ἰασμηα 12 ΨΘΙΒΌΠΠῚ --- ὃ ΔΎΩ 
Ἄ ῃ - , - 

ΔΌΚΙΤΟΥΎ ἴα νἱάϊ Ζοοσα .. πετᾶ ἈκΎοΗο. ἸΔ46ΠῚ ἴρ56 ἰδρὶῖ --  ΕΤΟΟΤΟΎ 586 06 -- ΠῚ.» 

ΘΓ. ΟἿΠ. --.. ΤΠ ΤΕΟΚΎΠΗ 146 ΠῚ ταβίατατ --- 
- 

ΠΔΎ ἀθεβί [πῃ συ. οἵ πὶ. -- χε πδὶ πὲ πιοδχε 

{τᾶ πχοεῖο 06) (Ξ- ΚΓ. εἴ Π1.) ετρετετηδδει -- ΟἹ ΤΕΎΠΑΛΗ ΤΕ, Π1. -- σζᾶθς. ἐν ὑμῖν. 
Βασύβαιο [οἱ]. ᾿σίπητιπι σοαϊς!5 νι, ἴῃ 410 ἀδϑιἀθγαίαγ ἴο]. κα ̓ Ξ : ; Βα ααϊΓ οχ σοα. ν. 

Ρ- ΚᾺ, 00]. 1, [1π. ρεηαϊί. -- Τ πτειῖρε ππτεκθυοιδᾶ οᾶὰ πεκποβε, ΡΓ. ποόιῆσον τὸ περι 

τῆς ἀμᾶρτιας δου, τη. ΟΠὶ. σοὺ -- ΔΎΩ εκεεῖπε, ΠῚ. -- ΚΓ. χα ποιῆσον -- Ἀπ πΆδοοῦ -- σΓ.; 

τη. ἴτε πεκΆΔοο -- ἴῃ πε ΟΠ. (ἘΠῚ ΠῚ. “καιώγοπο --- ὃ Δορ τ ππεοοι ρῖὸ δορῖ ἄππεο- 

ΟΠ ΟοΥΟΙ - δᾶ πεοποβε -- οΓ., ΠΊ. -- Αἰθοχ. οἵ Ναῖΐ. οὔ. αὐτου --- " ἀπε! ΤΉΉβε -- Π1.; Ρ»Γ. 

ὉΠ]. αὐτου -- ἢ τ τεκἌδις Ἂ δ νἱ46 ϑαρτγα ΝΠΠ, 16 -- ετριλαε πρήπδρ -- τ. εἵ γαῖ. τον 

Ε΄ ἐπι του ἡπᾶτος,; ΕΓ. ΟἿ. τον ἐπὶ -- ααπει τδΎτδδο ὃοᾶ πΟβεῈ, ΠΊ. -- ρσΓ. τοῦ περὶ τῆς 

᾿ ἀμαρτιας -- ᾽' ΔΎΡΟΚΡΟΥ, Π1. -ρτ. χαάτεχαυσεν αὐτα --- 2 διοιυώωτ, πὶ. τ ρτ. ἐσφαξε 
13 - -- κ ἘΨΕ Ἰ Γ ---΄ ᾿ δΎπροοεπηφε -- προςηνεγχᾶν; ἴηἴτα δια προσεπετε εἴ Δα προρέπετκε -- προςηνεγχε. 

Τανῖς. ΤΧ, 4-13. 

ΟΥΣ Ρ.ΚᾺ: 

ΟΟΙΣῚ: 

ἜΘ ΟΙ ΣΝ 



ἣν 

᾿ δΟΙ͂Σ Δ. 

Ε: 

Ἔριν κει: 

ὍΘΙ 1. 

ι 

ΟῚ, ἢ. 

Φ- τον ΡΥ γῆς Το ες ὙΡΥΣ ὉΡΑ͂Ν ραν  Ρο ; - Ν ᾿ τ 

00 

πᾶς! κἄτὰ ελοὺ ἈΠ τὰπε Δ τ Δ ΔΟΟΎ εχλλ ΠΕΘΎΟΙΔΟΤΗ- 
“4 ΡΙΟΝ᾽ ἄγω δΔοεὼ Εβ0Ἃ ΠΘῊ νΝΛῪ ΜΟΎΕΡΗ ΤΕ Φ᾽΄ ΟὙΆΛΛΟΟΎ δἄςι- 
ιό Τᾶλο ἈΠΡΟΔΟΚΔΎΤτωλδ εχ ΠΕΘΎΟΙΔΟΤΉΡΙΟΝ. δΔγω δΔο- 

ΠΡΟΟΘΕΝΕΣῈ ἈΠΆΩΡΟΝ ἈΠΆΔΟΟ᾽ ἄοίχει ἀπ δ λλπ ΟΟὟΤ ΕἼ ΒΕ 

πῆοβε Ἀπλᾶοο δ ψκλλ0.] κἂ τᾶ ΠΕΟΛΛΟῪΤ ἈΔΛΠΟΘΌΡΠ. 

ὃ δγωῳ δΔοαπροοέπδενκε κπρ ολοκᾶ Ύ τλλδ΄ Δί [τ ἃ λλι06. κὰ τᾶ 
1 Θὲ ΕΤ είς ςϑε. δαπροσέπεσκε ΝΟΥ θΎοιᾶ ΔορλΟΎΡ, περ σῆχ 

ΕεβοᾺ πρη τ [Δα τ ΔΟΟΥ εαχλλὶ ΠΙΕΘΥ οΔοΤΉΡΙΟΝ [χῶριο 
ι5. πο  ολοκᾶ Ὑτ χὰ] Ἀπ ΔῪ πρπ. ἄγω δοίτ ᾿ἀπιιᾶ- 

ΟΕ ἈΝ ποιλε ΕὙΘΎΟΙΔ ΝΟΎΧδΙ πλᾶοο ΔΎ πῆρε πᾶδρωπ. 

ΔΎΘΩΟΝ ΕΡΟῪΝ Εροῦ] ἈΠεΟΝΟΟ δοπᾶρ τ εαχλὲ πεθΎοΙΔΟΤη- 
19. ΡΙΟΝ εὔὐὔκωτε ἄγω πῶτ ἄπλλᾶοε “τῇ ποιῖλε τῖῖπε κ᾿ πῶτ' 

ΕἸ βθο6) Εεβ0Ἃ εχαῖΐν [πΘῊ “Ἅπ|) πεό ἌΟΟΤΕ ἍΝ πῶτ εἐτριχω- 
Ὁ ΟὟ ἄγω πλοβοο Η τεκλᾶνπν λᾶ ετριχλλ πρηπᾶρ᾽ δοκῶ 
ΠΝ οιχλὰ πεο᾿ ΤΗΘΗΝΙΟΝ ἀΎῳ τ δο τ Δ ΔΟΟΥ εκ [π|εὲ- 

1 ΘΎΟΙΔΟΤΉΡΙΟΝ δΎΩ ΠπεοΤΗΘΎΝΙΟΝ ΜΝ πεόβοιὶ ποΎΝ ἄλλ ἄ- 

δίρω]ν οὐ ΤΟΎ πδφδιζρελλ]δ Ἀἥπελλτο Εβ0Ἃ [χαπΊχοειο κάτα 
9. θεὲ ᾿ππτᾶ πχοεῖο ρῶν [ΕἸΟΟΤ »κλλΎοηο. ἰἄγω ἄδρω)ν 

ΔΟΟΟΎΓΤΗ ΕΒΟᾺΔ πηδεοδιχ εχϑὰ πλδοο]. εα.. .σ..8ὃ --- 
᾽.. δΔΎ[Ω ἃ ἈΝΩΟΎΟΗΟ ΜΝ ἄδρων βὼκ ΕΦΟΎΪΝ ΕἸΤΕΟΪΚΗΝῊ ψ4Π|᾿- 

ἈΛΔΡΤΎΡΙΟΝ᾽ ΝΤΕΡΟΎΕΙ Ἅε ΕβΟἋ ΔΎΟΛΛΟΥ ἐπλᾶοο ΤΉΡΟ᾽ ἄγω 
94. ΠΕΟΟῪ ἌΠΧΟΕΙΟ πὸὰ ομλ μετ Εβ0Ἃ επλδοο ΤΉΡΟ᾽ δΎω ου- 

κω, ἄδει Εεβ0οἋ δϑιταλ “πχοεῖο᾽ Δαογλα πε τ οιχας πεθΎ- 
οἰδοτηριον: προλοκδυ τωρ ΜΝ πῶτ΄ ἄγω πᾶδοοῦ ΤΉΡΕΙ 
Δεν δΔΎ δαερώπηρε ΔΎπδρ ΤΟΎ εἐρρᾶϊι εχλλὶ πε ο᾽ ΔΎΟΥΟΩΟΤ 

χῖ Ἄπχοειο. ἄγω πῷῶηρε ο᾿ ΔῪ πᾶδρων δλδβ ἊΝ ΔΒΙΟΥΛ᾽ 

18 π|δρ! τ Π1.,) ξ΄. ΟΠ]. -- Κδῖτδ. ἈΛΕΆοΟ -- ΡΤ.) ΠῚ. Κᾶι τᾶ ΜΕΟΜΕΛΟΟ -- ΨῬΦ Ὑᾶπε, 

σ΄. αὐτὰ καὶ τὴν χεφαάλην, ΠΏ. πἴθου πεν {χε οὐὸρ --- ἡ Δα τδλο ἀἀπϑολοκδηςι 

τῶμδ ΓΙῸ χᾶν ἐπεέθηχεν ἐπι τὸ ολοχαυτωμα; Π1. ΟὟ, Δα δον εχεὲπ πΙσ ἈΙᾺ 

πχοσχες --- 5 ἀπλώρου -- ρΓ.» Π1. ΠΙᾺ ΡΟΝ -- δύσει -- δε πει -- Ροβῖ 3ξεβος! ΟΠῚ. 

ΟὈΠῚ ΡΓ. ππὰπὰ ΑἸοχ. χαν εκαθαρισεν αὐτῶν -- Κκατδ ΠΕΈΟΛΛΟῪ Ἀρπιῦορττ, ἢ]. Ξ ΕΓ. κᾶτοι 

χαι τὸν πρῶτον --- ἰδ ἴῃ πηθαϊα ςΟἸπηηᾶ, ἉΡβοῖβϑα πιο ρσαηα, οϑῖ ἰασα πᾶ οςἴοάδοιη 

ὙΘΙΒΌΙΠῚ, ΠΙΠΟΓΌΠΙ ῥραῖσα ψοῦθα Βα ρΡοΥδαηῖ ; α186 ΡΘΓ ἈΠΑΙΟΡΊΑ ΠῚ οχ σΟηϊθοίαΓα ΓΟΒΏΓΕΙ,, 

πηςΐδ ἱποῖαβὶ --- ΠΤ πηπεςισίκ -- Π1. εχ ᾿ἴπσααθ 1Π40]6, σΓ. ΟΠ. αὐτου -- Δ τι ἈΘΟΥ, ΠῚ. 

- Ρτ. δου τ δλο ---- 1" ροβῖ πε΄ Ἄοοτε οἵη. οπ δῦ, Τῇ. -- ΡΥ. δνκο γέφρους --Ἰῖογὰ ΚΟ τη δρῶ, 

δΔηΐα πΆοβου ΒΌΡΟΓ᾽ ὙΘΙΒΌΠῚ ἃ ΡΓ. πηδῆ. -- ἃ" ΤΕΚΆΔ ΙΑ δ᾽ αἱ ΒΌΡΓΆ --- τῦ τη 110 ΟΠ]. ἄν, 

- πεοτηθηπίον -- Π1.») ΡΥ. στηθυνια --- “"' ροϑβῖ πουπδακ τοσαγΓ οδάθπι ἰαςα πᾶ Ργάθςο- 

πὰ" 

δεν ᾽ὰ ΕἾΝ 

» » ὅτ᾽ὰ ) 

ως, ὁ οὐ, Δ δε,"  ϑϑε ὰ 

ΡΟΣ Ἀν: 

͵ ωή 

. αὐ ἈΚ, ολ ϑϑῶδΝει ἐμ λυ 

ἡ ν1 Ὁ 

ἀδητ5 ραᾶρ. -- “ἢ ππεαδίκ -- τ.,) ρΡΓ. οὔσῃ. αὐτου --- ὃ ἊἋε Ῥ͵7Ὸ χα! --- "ἢ πευϑο -- Π1. ΠΘΌΓ. 

εἴ υϊρ. ἰαῖ., στ. οὔ. αὐτῶν -- δΥογώωτ καπχοειο ἃραηάαῖ --- Χ, Δ ΔΒ ΡΓῸ ναδαβ. 

εν, ἼΧ, 4. πύκα, 
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ἃ πογὰ πογὰ χι Ν ΤΕ ΟΟΥΡΗ᾽ ΔΎΤ ΔΕ ΟΎΡΗΝΕ ΕΧΩΟῪ δΥ- 

Ε΄ ̓ς ΧΕΙ ΕΡΟῪΝ ΠΟΎΚΩΟΡῪ πχλαλλΟ ἈΧΠΕΛΑΤΟ ΕΒΟἋ ἈΛΠΧΟΕΙΟ᾽ ΕὐλΠῈ 

τς 9 ΠΧΟΕΙΟ ογεροᾶδνε Ν ΔΎ ΕἸΒΗΗΤΟΕ: δγυω ΟὙΚΩωΦῪ δΔαεῖ ε- 

ΣΝ ΒοᾺ φιτὰς πχοειο ΔοοΎωλλ ΣΚΑΛΟΟΎ ΔΎΩ ΔΎΛΛΟΥ ἈΧΠΕΛΑΤΟ 

Ὧ 9 Εβολ Ἀπχοειο. ἄγω πεέεχε λωύοης πνᾶδρων χε πᾶι πε π- 

ςὐᾶχε πτὰ πχοεῖο ΧΟΟΩΪ εχ κκλλο0 ΧῈ ΝΕΤΦΗΝ ΕΦΟΎΝ ἡ ἐροΐ "ν. κξ: 

πὲ πδτββθο πρητου ἀυω ΠΎ ΔΊ ΕΟΟΥ ἩΔῪ ΘΓ τουνᾶτω- ΤΟΡΩΙ 

ἔν ΤῊ τΤΉρΟ᾿ ἀΎω δΎλΑΚδο, πρητ. ΔΎΩ ἃ ἈΝΑΟΥΟΗΟ ἈΛΟῪΤῈΕ 

᾿ εραιοδλ δι “ἢ εἐλιοάφδαν πηρε ΝΟΖΙΗΔ᾽ πΗηρε ἌΧΠΟΟΝ ἅἌπει- 

Ἐ ὧτ πᾶδρων εὐὔχὼ ὅζαχοῦ πδΎ" χε βὼκ πτετπο ππετῆ- 
τ ονην διθη πνετουᾶδβ ἐπβ0ἋᾺ τ πδρελλβολη. ἄγω δΔΎΒωκ 

ΔΎΜΤΟΥ δρᾶι δὴ πευ θοῦ τε πβὸλ Ἡππὰρελλ βολη κἂ τ ἃ 
5 9ὲ πτὰ πχοεῖο χοοὺ ᾿ϑλ Υ οηο. ΔΎΩ λικωύοηο πεχδο πᾶ- 
δρώπν᾽ ἈΝ ελεᾶζδρ'᾽ “1 ιϑᾶλλδρ' Νεούζηρε ΝῈΝ Ὑ ΔΎΟΕΕΠπΕε χε 
 πετνᾶπε Ἀπερροόοκὸ ΟὟΔε ἀπροβθο ΔΎω Ἄπρπῶρ, ππε- 

᾿ δ ϑοτε' χεκᾶο ΝΝΕΤ ἈΑΛΟῪ ΝΉἨΤΕ ΟὙδ ΝῊῪ πὲ ΕΝ ΤΟῪ- (ΟἹ. 2. 

ἸΔΥΩΥῊ ΤΉΡΟ᾽ ΝΕΤ ΝΟΝΗῪ ἍΔΕ ΕἼΤΕ ΠΗῚ ΤΉΡΟΙ πὲ 3 ΠΗ Σ᾽ εὙὲ- 
᾿ ριλλε επρωκρ πτἄάγσωωπε ΠΗ δι πκώδ τ ππτὰ ΠΧΟΕΙΟ 
τ ΡΟΚΘΟῪ πίη Τα. δΎω ΝΝΕΤΝΡ ΠΒΟᾺ ΝΤΕΟΚΎΪ ΝΗ ψψπλλᾶδρ]- 
οὐκ πξεοδρ ἘΝΕΤΆΛΛΛΟΥ . . ... [δγω πχοεῖο δΔεοϑᾶχε 
Ὁ πα ϑ ρων᾽ εὔχὼ θο.. ΧῈ ΟὙῊΡΠ ἈΠῸ ΟὙΟΙΚερᾶ᾽ πΝετπ-Ἢ ΠδΠ-Ύ. 

ΝΤΟΚ «αν νεκύηρε ετνακααᾶκ᾽ ΕἸΤΕΤΝδ ΝΟῪ εβωκ᾽ ἀοῖο Δ΄ 

ὧν 

Δηϊα ΔΎΤΔΕ Ομ. ἐπεθηχαν ἐπ᾿ αὐτο πὺρ χαὶι -- ΕκΟΥ -- ΠΘΠΊΡΗ. εἴ ΑἸοχ. 

ΒΓ. ἐπ᾽ αυτο -- ΔΎ ΧΕΙ ΕἘΡΟΎῪ, ΡΓ. προςηνεγχαᾶν, Ππ|. δΎττι ἐφουη --- ὅ πδῪ 

οἵ ἢ. - ΔΎΩ ΔΎΛΜΚΔΟ ΠΦΗΤ, ρΐάθο. χαι χατενυχθη Ααρων, τ. ΟὟὙῸΡ 
Ν 

ἐ Μιοδλδι τ-- ΑἸοχ. οἵ Ναῖ., συ. μισαδαη, Τὴ. λις ΔΗ Ἃ 
Ε] 

ρῶπ ἀκδὰρ -- 

χῷ ἀξένου, ΠΊΘΙΏΡΗ. -- ρταος. χαὶ εἰπε --- 
᾿ἅυπὶ ϑοτῖδας, Εν - σῖαθς. ον τροπὸν εἰπε Μωυσῆς -- πο ΓαΠπᾶ ΓΟΠΒΕΠΊρία, 

᾿ς ααδοάαπι ΒΥΠαρας,, “185 πποῖὶβ ἱπο]5ὶ, ροιίογιης --- ὃ τετπᾶπε πἀπερροοκδ οὐδε 
ορερααΝαι στ΄. τὴν χεφαληὴν υμὼν οὐχ αποκιδαρωσετε, τη. ππετεπλι πηι κΥ λ δ ριο 

πτὰ πχοεῖο ΧΟΟΟ φ3λθΟΎΟΗΟ [Πη6η- 

᾿ ΕβοΆδικεν πετέηδφε -- ΠΕΥΠΟΠΗΥ ΔΕ ΠΩ ΡΟΚΡΟῪ ΠΘῊ ΤῸ] ΡΓῸ ΚΓ.) (αἱ σοηνθηϊί Π1., 
οι ὃε αδέλφοι ὑμῶν πᾶς ο οικος Ισραηλ κλαυσονται τὸν ἐμπυρίσμον ον ενεπυρισθη- 

σαν ὑπὸ χυρίου --- ἰ Ἰἰῖοτα πὶ 'πΠ πβΒοᾺ, 4σποα ΡῖῸ ἀπὸ τῆς θυρας, οὐ ᾿ἰτπιγατη ποη 

 Οἰβοογηϊτυγ -- Ροϑῖ Ἀκπαλδι ρτΎριον, ΔΌΒΟΙ550 ΠΟΙΙΟ ἴῃ πχράϊα ςΟ]πηπα, οϑῖ ἰᾶσιηα αᾶ- 

ῖ ταογάφοῖπι ΥΟΓΒΌΙΙΠῚ -- ἱπάς ἃ 5011 ρωπ᾿ ἴῃ δ πρὶ Υ. ὃ ϑβισςθαϊτ [Ὁ] ΠῚ ΔἸτΟΓ ΠῚ 

Κὰ οοά. νῖ (πὶ γαγ 5 ἰδοι]οπῖθ 5 οχ οοά. ν. -- ὃ εὐριαχϑαδικ, π. -- σι. μετὰ σου 

- σα. γ. ἐτεοκύπη.... ετετπεῖΐ πἀπετπουοῖ -- πδὶ πε, ΚΓ. εἴ ΠΊ. ΟΠ]. 

Τνὶτ, Χ, 2-0. 



ΣΙ ΘΟΝ, ἃ: 

0 ΑΑΟΝ πὲ ὐἂ εἐπεϑ᾽ ἐπετ πτενεᾶ δΔΎω εἐκεπωρχ ΟΝ ΤΆΛΗ ΤΕ 

πΝεΤοΟΥΎλΑβ᾽ ΔΎΩ ΟΝ ΤΆΛΗΤΕ ΠΝΝΕΤΟΟΘΟΟ ΔΎΩ ΟΝ ΤΆΛΗΤΕ 
: ΝΕ Χᾶρ λ' ΔΎΩ ΟΝ ΤΆΛΗΤΕ ΠΝΕΤ ΤββΗΎ. δΔΎω εκετοᾶβε. 

ΠΏΘΗΡΕ ἈΜΠΙΗΔ ΕἸ ΝΟΆΔΙΑΛΟΝ ΤΗΡΟΎ επ Τὰ ΠΧΟΕΙΟ Τ ΔΎΟΟΥΎ ΕΒΟᾺ 

9 ΦΙΤΟΟΤΕ ἙλωΎοΗο: δἄγω »“ΑΜΥΟΗΟ πεχᾶςσιὶ πηᾶδρων ἈΝ 
πελεὰζᾶρ᾽ ἢ ἰεθᾶλλδρ' πηρε πᾶδρωπν᾽ εν τ ΔΎΟσΕεεπε. εχ 

ἌΚΛΛΟΟ ἩΔῪ ΧΕ ΧΙ Ν᾽ ΤΕΘΎΟΙδΔ᾽ ΕΝ Τ᾿ ἄσοεεπε Εβ0Ὰ οὴ πε Δι ψ34π- 

χΟΕΙΟ᾿ ΝΤΕΤ ΝΟΥ πρεν πᾶ θα β᾽ οᾶρ τε ΠεθΎοιδο ΤΗΡΙΟΝ᾽ πε- 
ι᾽ ΤΟΎάΔβ ΝΎΤΕ Νετουάδλβ πε δΔγω ΕἸΘῚ ΝεοΟΎλΑ γλλῖοο τι ! 

πὰ ετογᾶδβ'᾽ ΟὙΝΟΆΛΛΙΑΛΟΝ τὰρ πᾶκ πὲ πᾶϊ ἄγω οΟὙπολλι- 
ἌἍΛΟΝ πὲ Ν᾿ ΝΈΚ.θΗρε ΕΤΤρεύθωπε ΝῊ ΤῊΝ ΕΒΟᾺ ον πεσλιλ ἈἈΠπχοῖο᾽ 

" τᾶϊ γὰρ τε θὲ εν δρν ΕΤΟΟΤ. ΔΎΩ πεοΤΎΘΗΝΙΟΝ ἈΠ 
πώωρχ εβολ΄᾽ ΔΎω πεσβοὶ »,“πὰ ᾿φερελιδ᾽ ΕἸΣ ΠΕΟΥΟΛΛΟΎ ολκ 
πλλὰ ετοσᾶδβ᾽ ΠΎΤΟΚ ἈΝ ΝΕΚΟΘΗρε ἈΝ πεκηΐ πολλά κ΄ ΟὙΝΟ- 

ἌΛΛΟΝ τᾶρ πᾶκ πε' ΔΎΩ ΟὙΝΌΧΛΙΛΟΝ πὲ ἩΝεκυθΗρε᾽ πε δΥυ- 

.». Τἄδο ΝΗ Ν ΈΕΒΟΣΛ ΟΝ Νεθυοιὰ ἈΠΟΎΧδΔΙ ΝΝΏΘΌΗΡΕ ἈΠΙΗΔ. πε- 
σβοῖ τπᾶφερελλδ᾽ ΔΎΩ πεο ΤΎΘΗΝΙΟΝ ΕὙΝΗΡ᾽ Εβθ0ἋᾺ Εν πε- 
ὙΝΟΔΙΔ ΠΝΩΟΤ ΕὙΝΉΤΟΙ ἐπορχ εβθολ πουδῳφοριολλᾶ ἈΜΠΕΛΑΤΟ 

ΕεβοᾺ Ἄπχοεῖο χε εἀεωπε πἄκ᾽ 3. ΝΈΚΩΘΗΡΕ ἈΠῸῚ πΈΚΕΘΕΕρΡΕ 
πλλλλᾶ κ᾽ ΕὙΝΟΆΛΛΙΆΛΟΝ᾿ ὧὐἂ ἐπερ᾽ κἂ τὰ θὲ ἐπ τὰ πχοεῖο ϑροὼν 

οἷ ᾿ ᾿» Α Ν 

πον νὰ ὰκ;. Δ. χὰ 

ι ΕΤΟΟΤΟ παλωῦομο: δΎω πβδδ ΠΟΥ Τ᾽ ΕἼ θεὲ νοβε, οπ 
ΟὙΘ ΝΕ ἃ ἈΛΩΟΎΟΗΟ ὠὐὲπὲ πος πᾶὶ Ἅε ΔΎΡΟΚρΡ᾽ ΔΎω »]Υν- 
ομὸ δασῶν τ εἐλεᾶζαρ ἈΝ ἰθδλλδρ᾽ πηρε πνᾶδρων πτᾶν- 

0 χγώ εἐκεπωρ, ΠΙΘΠΙΡΗ. -- ρΓ. διαστειλαι -- (η. ν. Ρ. ΚΗ: ς0]. 1) δ΄’ τάλητε 

ἩΠΕΤΟΟΟΟΩ ΔΎΩ οὴὲ τάλητε ππετουδδβ,, ΠΊ. -- σ΄. ἀνὰ μέσον τῶν ἀγιων χα: τῶν 

βεβήλων --- “ εκετοᾶβε, πὶ. -- στ. συμβιβαζειν -- ροβῖ πηρε ἴπ (οά. ν., δ 5ςῖ55α 

ΤΟΙ Ργαπα ἴῃ πΊΘαϊΟ ςΟἰΙ Πηπᾶθ, οϑῖ ἰάσπα {ΓΘΘΟΙ ΠῚ ΨΘΓΒΊΙΠῚ ΠΟΠΊΡΓΘΠοπάθῃ5. 51- 

σΠοβ 11" -12 -- ὙΔΎΟΟΥ, ΠῚ. - στ. ἃ ἐλαλησε προς αὐτοὺς --- 15 πηδρώπ, ἴα 586 ρῖ5- 

51 Π6 ζςοὐά. πἴ 4185 ποῖαν! -- Ἰεθδιάλδιρ (510) -- εὐρκὼ ἅκαβοο πδὺΎϑ ἀδϑαηΐ ἴῃ ΚΓ. εἴ Π|. 
19 - πρεππδϑδβ᾽ (510) --- ᾿ἦ σοά. ν. δ εκεουώλα, Π1. ΠῚ στ. καὶ φαγεσθε -- (ςο]. 2) 

ἀΐογαὰς οοά. ροβῖ ππεκθηρε δάά. ετρεζῦωπε πΗΤῊ -- ,. κπίκοειο... πτδα θῶ 

ετοῦτ, ΠΠΘΠΡΗ. 8444. πχε. πδόιο, σσ. ἐντεταλται μοι --- [ἢ τροϊ8 πεοτΎΘΗπιο, 

λαπππίῦρῆ.., ἀὐπδερδέρεαιλδ..,, ΤΕ ΤῸΚ ΔΎΩ ΠΕΚΘΗΡΕ τιαλλλδι κ᾿ Δ5τ| ΠΕΚΗΙ ΤΉΡΕΙ. ΟὙΠολΑι- 
ἌΛΟ τὰρ πὲ πᾶκ ἈΠ πεκηρε ΠΥΔΎΎδδο, ΡΓ. εἴ [ἢ. ΟΠ ς(Οά. νἱ. --- “ἢ ἐννν  τεδι- 

φΦδιρελλδ᾽ ΔΎΩ πεὸ ΤΗΘΎΠΙΟΝ ΕὙΠΗΡ ΕΒΟᾺ εαπ πε ΔΙᾺ : ΠΊ. -- σΓ. χαν τὸ στηθυνιον 

τοῦ ἀφορισμᾶτος ἔπι των χαρπωματων; .. ΕὙΕΕΡΙ ΤΟ ἐππώ Ρ΄Α..... -- ΧΕ ΡΙῸ χαὶϊ -- πεκ- 

«ϑθερε ετηελλακδις δ ἐπεὲρ ἐπε τ τέπεδ' (ΠΟ. ΡΟΒΙΓΘΠΊΠΠῚ να πὶ ἀθοϑῖ οἴ 4 ΠΊ ἴῃ 

στ. οἵ π1.} .ὕὔτῷὰ (Ρ. ΚΘ: 00]. 1) πχοεῖο χοοὺ ἀβεβιωγοης, ΠΊ. (ΠῚ σῖ. συνετάξε..., ᾿ 
--- ᾿δ οῃ). ετϑε ποβε.... δὼ πᾶδὶ δΔΎΡΟΚΘΟΩ.... ἐελεᾶζαρ.... πδδρῶν εἰ τδύΎοεεπε. 

Τερυι νῦν, ἘΘΞΊΘΕ, ΟΣ 

ὦ Αἱ να 

ΒῸΧχ 

δυδὝνδι δ ι ιμνοοδν μὐνδιυ ιν δι "νὉ του ὁ μὰ μὰ δε με Δ ἃ. 



θῸ 

σεεπε᾽ εχ σοῦ ΝΎ χε ΕἸ Βε ΟἹ ἈἈπετ πού ἈΠπβ8Δ- 

δπε φὰ ποβε, δα πλλὰ ετουσᾶδᾶβ'᾽ χε πετουᾶδβ νῈ ΝΉΤΕ 

πετουᾶδβ᾽ πᾶὶ ἃ πχοεῖο τἄδοι ΝΗΤΝ ΕἸΤΡΕΤ ΠΟΎΟΛΛΟ χεκᾶς 

ΕἸΕΤ ΝΕΟ! ΑΔ Ὺ ἌΠΝΟΒΕ Ν᾽ ΤΟΥΝΔΥΩΤΗ ΝΤΕΤ ΝΒ, εἐρΡᾶϊ 

ΟΝΟΟ] ἐρΟῪΝ ἐπλλὰ ετουδα β΄ βἡπεολαῖτο ΕβΟἋ ΕΤΕΤ  ΝΕΟΎΩΑΑ 
ἌκλΟΟ]. ΠΡΟῪΝ παλὰ ετουᾶδβ᾽ κᾶ τὰ θὲ εν ' Τὰ πΧΟεΙΟ δὼΝ 
ἜΤΟΟΤ: ἄγω ἄδρων ἀίδχε 4.1.π “λωῦΎοηο εὐχὼ ψλλλοο ΧΕ 

ἜΝΕ ἌΠΟΟΎ ΝΎ ΔΎεΙΝε ἃ ἘἩΝΕΥΘΎΟΙΔ ορὰ νοβε ΝΤΟΟΥ. "ΠΝ πεὺ- 

᾽ ἣ ᾿ξ πεῖς διᾶχε ΜΝ Δ ΟΎΟΗΟ ἈΝ πᾶδρων᾽ ΕἸ ΧῸ ψ.,100 ᾿ΙΔῪ ΧΕ 

ΟΠ ᾶχε ΜΝ ΝΗΡΕ ἈΠΙΉΗΔ᾽ ΕΤΕΎΝ ΧΟ χλλλ00 ΝΎ χὲ πᾶϊ δΝῈ 
ἩΤΒΝΟΟΎΕ, ΕΤΕΤ ΝΔΟΎΟΛΛΟΥ ΕΒΟΔ ΟΝ ΝῊ ΒΝΟΟΎΕ, 'ἸΤΗΡΟῪ Ετ- 

8 διχλκ πκᾶρ᾽ ωΤΒΝῊ πΝμλλ᾽ ἔρὲ ρᾶ ΤῸ] ποτο᾿ ΔΎ εὐ τ δΎε εἰβ᾽ 

Ε΄ ᾿ς εβολ᾽ δΎω εὐἰοᾶβε' οὴ', ΝΤΒΝΟΟΎΕ πὶ ΝΕ ΤΕῊῚ ΝΕΟΎΟΛΛΟΥ" 
4 πλὴν πνετ ποΎλλ Εβολ δὴ πᾶ Ἐἐβοὰλ δὴ νετοᾶτβε' ΔΎ 
᾿ς εβοδλϑοὴ νέτερε Ρὰ ΤΟῪ ποτῦ᾽ ΔΎω ΕὙΤΔΎΕ εἰειβ᾽ εβολ᾽ πόσᾶ- 

ΟἈΛΟΥΔ᾽ χε πᾶὶ “Ξενὸθὶ οὰ Ὑ8ε' ρᾶ Το Ἅε ΠΟΤῸ ἀπ᾽ πᾶϊ οὙὐᾶκᾶ- 
δ ΘΑΡΤΟΝ ΝΗΤΝ πε ἄγω ΠᾺΔΟΥΠΟΥΟ᾽ Η πέτερε ρὰ ΤῸ ΡΗΤ’ 

χε πᾶΐὶ “εν οἄτβε ερρᾶϊ ρᾶ το Ἅε ποτὸ ἄν πᾶϊὶ οὙὐδκᾶ- ν 

---" 

᾿ Ὶ 

τὸ ἩΔῪ ἴῃ ἢπο ἀξεβῖ ἴπ βΊ. οἵ π|. --- ἰ᾿ ἀκπβᾶδαιπε δὰ ποβε, ΠΊΘΙΏΡΗ. -- ργᾶθς. τ 

δ: τῆς ἀμαάρτιας,... χε πετουᾶδβ πε ππετουδᾶβ, ΠηΘΙΡἢ. -- ΡΥ. οτι γᾶρ...- 

τὰς ΠΕ οπαϊτταηῖ πχοείσ δηΐα τᾶδει,, -...ΕἸ ΡΕΤΕΥΠΟΎΟΑΛΟΙ -- τ ἴῃ ΕΤετπεο: ςΟά. νἹ ἃ 

- ῥεδνα ΠΊΔΗΪ ΞΈΡΟΙ ΨΘΓΒᾺΠῚ -- ΕἸΤΟΎΠ Δ τώ --- ὃ ἐπλλδ ετουδδβ᾽ δητετπουῶλς 

ἌλλλΟΟ, Ἀἀπεῦλατο ΕβΟἋ ρ᾽ πλλᾶ ετουδδᾶβ, δτ. κατὰ προςωπὸν ἐσω φάγεσθε αὐτο εν 

τόπῳ ἀγιω, ΑἸοχ.᾿.. εὡς φαγεσθῦε, Π. ἌΛΊΤΕΛΛΘΟ ἈΚΠΈΓΦΟ ΕΡΕ ΤΕΠΕΟΎΟΑΛΟΕΙ..... -- τ9ε τῖτᾶ 

πικοεῖο... --- (9 Ὠτογαὰς ςοά. Ἡπευθυοιδ δ πΟβε, Πἢ. ΟΠ ΚΓ. τὰ πέρι τῆς ἀμαρ- 

τιᾶς -- ((Ο]. 2) ..... ὃδ. ποβε τᾶν ...δ πδὶ πε ἀκακοὶ -- ΑἸθχ. εἴ αῖ. συμβεβηχε 

μοι ταῦτα, ργ. ....«τοιαυτα, Π|. οὐορ ἃ φἄπουον ἀεπδιρητξ' χελιτ -- ππεθΎυοιδ οᾶ 
ποβε (51. τὰ περι τῆς ἀμαρτιᾶς, τῇ. ἄξῴηετε....) ψπποου ροβῖ “η πδὶ, αρβοῖϑβϑα 
τηθπιθγαπᾶ 'π ΠΟ ςΟἰἸτΠΊπᾶθ, 564 ΪῸΠΓ ἴπΠ ΠΕΠῚ. ν' ἰδοθηα “αδίπογάθοϊ ΠῚ ΨΘΓΒΕΙΙΠῚ 

Ε σι. ΔΎ ἀδεβῖ ἴῃ οι. εἴ πη. ---- ἢ Ἰτ6 ΠΏ βΧ. εἴ Π1, ΟΠ. πιδν --- ἢ ςοἄ, ν. ἐρε ροτεὶ (81ς); 
ΟΠ ΤΘΟΙ5. εὐοδτβε. δι επτε τ πΕΟΎ ΚΟΥ οὴ ππτβποονε. --- ἦ Οἢ]. ΕΒΟᾺ οὴ πδῖ' ἴ[6 πὶ 

ος δύω ροβῖ πετοᾶτβε {ΠῚ ἡ το} 1) τς εἰβ. εβοᾺ --- ᾿ οπι. 80 ᾿π|Ὁ δΎω πᾺ ΔΟΎΠΟΥΟ 

᾿ ΒΟΒΟ]οη -- ΟΠ]. εορᾶι ροβῖ οἄτβε -- αῖ. εἴ Αἴδοχ., -- ἱπάβ 

ἴῃ (θά. ν. βαθεῖ ἰασιπα αυδϊπογάξοϊπη ΨΘΙΘΌΆΠΠΙ 5σαΐ ἴῃ Ργαθοθάθηϊὶ ρᾶρ. -- ἍΕ 

Π ΡΙῸ χᾶι - ΟΥδκᾶθδ ρου ΠΠΘΠΉΟ86 ΡΙῸ ΟὙδκδϑθδᾶρτοπ. 

᾿ς πῇ πέτερε ρᾶτο ρητ' 

[μενις. Χ, 17 -- ΧΙ, τ-ς. 

18 ΕΧΩΟῪ ἈΠΕΛΛΤΟ ΕβΟᾺ ἌΠΧχοειο. ἈΠΟΎΧΙ τὰρ Εβο0Ὰ δ3Α πεέ- 

ΓΟ. 1 



ρ 

ΓΡΟΙ Ὁ. 

ΘΟΙΣῚΣ 

᾿ ΥΝ 
5 ΘΑΡΟΝ ΝΗΤΝ πε ἄγω ποᾶδρᾶσώογιυν" χε πᾶϊ ν“1ὲν ᾿οἄτβε. 

τ ερρᾶϊ ρᾶ τ Ἅε ποτῷ ἀπ᾽ πᾶ οὐᾶκᾶθᾶρ ΤῸΝ ΠΗΤΝ πε. ἄγω ᾿Ξ, 
ΠρΡΙρ᾽ χε ρᾶ Τὸ “κεν ποτοῦ ΔΎΩ οὙἀνΎε εἰειβ᾽ εβολ᾽ πᾶΐ ὍἍε. 

" ποᾶ τ 8ε ἀπ᾽ πεῖκε οὐᾶκδ θᾶρ ΤῸΝ ΝΗΤΝ πε ΠΝΕΤῪ ΠΟΎΟΔΑ᾽ 
ΕΒΟᾺ δὴ νευδο ΔΎΩ ΠΝΕΤπ Χῶρ, ΕἘΝΕΤ ΔΟΟΥ Τ᾽ ΠΦΗΤΟΎ πᾶ 

ν δεηνἄκδθᾶρτον ΝΗΤΝ δε: ς ἄγω πὰϊ ΝΕ τετηδουομονυς 

ΔΛΛΟΟΎ ΔΎΩ ἐρὲ ὥΝῸΕ ἈΚΛΛΟΟΎ ΟΝ ΜΑΛΆΛΟΟΎ ΔΎΩ ΦῊ πεθᾶς- ἿῈ 
ιο λλᾶσοδ'᾽ ΔΎΩ οιὴ πεχιλᾶρροο πνᾶϊ ΕἸΤΕΤ ΝΕΟΥΘΛΟΥΎ. ΔΎΩ πᾶ 
ΝΛ ΕΤΕ ἈΝ ΤΠ, ἈΚΛΛΟΟΎ ΟΥ̓ΔΕ ΕΑΝ πεε φιΩΟΎ φὰκ παλο-ς 
ΟὙΓΗ ΟΝ πεθδλδοοδ᾽ ΔΎ δὴ πεχβάᾶρροο, εβθοᾺὰ δὴ πεδᾶρε, 
ἈΧΑΛΟΎΕΙΟΟΥΕ ὙΔΎΟΟΥΎ ΕΒΟᾺ ΤΗΉΡΟΎ ΔΎ εβολ ορὰς ΨΥΧῊ πὸ 

"᾿ ΕΤΟΝΟ ΟΝ ΝΆΛΛΛΟΟΥ τἄᾶϊ ΟὙΒΟΤΕ τε δΔΎω εὐῶπε ΝΗΤΗ πο 
πβοτε ἸΝΕΤ ΠΟΥ λα ΕΒΟᾺ ΦῊ πευδο ΔΎΩ ΝΕΤΆΛΟΟΥΤ᾽ πρη-΄οὌ 

9 ΤΟΎ ΕΤΕΤ ΝΕΟΟΤΟΥ. ΔΎω πκὰ πιλλ' ΕΤΕ ἊΝ ὙΠῸ ἈΝ" ΛΟΟΎ 
ΟΥ̓ΔΕ ΕΝ πα ε ΦΙΟΟΥῪ ΟΝ ΝΕΛΛΟΟΎ πᾶὶ ΟὙΒΟΤΕ ΝῊΤΝ πε 

3. δΎω πδὶ ΕἸΤΕΤ ΝΕ Ο ΤΟΎ ΕΒΟᾺ ΟΝ πεηρᾶλάτε' ΤΕ Ταῖς 
ΟὙΟΛΛΟΥ ἀλλὰ ποεϑώπε πβοτε ᾿πᾶετοο ετὲ πάρε. 

4. πε’ ἀΎω πεΥρΎΨ' ἊΝ πετρε: "ΣΝ ὙΝΟΎΡΕ, ἈΝ πεττῶν, 

ιν; ἘΡΟΟΥ ΔΎΩ πᾶβωκ᾽ Ἀπ Νετ τ πτῶν ἐρο δνωῳ πχᾶχ πὸ 
ιὸ πετ ἈΔΎΚΟΟ᾽ ΜΝΚ}Ὲ πλδροο᾽ ἈΝ ΝΕΤ ΤΩΝ ἐροου: ἄγω πθηδ 
τ ΑΝ ΝΕΤ ΎΝΤΩΝ ἐρο ἄγω πηυκτικορᾶξ ετὲ πβδὶ πε' ΝΠ 
ι5 πκὰ τ ἄρά κῖτηο ἀυω φιβωϊ »,ἋΝ ΠκΚΎΚΝΟΟ᾽ ἄγω ππελεκᾶν 

ἊΣ 
᾿ 
» 

δοδστβε ερρᾶ! -- τῇ. ΑἸοχ, εἴ αῖ., δῖ. οὐχ ἀνάγει - ΡΔ ΤΕ ἍΔΕ, δζ. χαὶ πλὴν, 

Ὠ.. ΡΆ551η) ΟὟῸΡ πιδόπ ἴτε ῥρᾶ τα - πᾶ ΡΙῸ πᾶι --- ᾿ πδὶ Ἅε, ΠΊ. - ΡΓ. χαι τοῦτο δ 

-- δειμδκδθᾶρτον ΡΓῸ ρεᾶκδϑδρ..., ζοά. ν πδὶ οιδκδθδρτον Ὴ ΤΙ ΟΠΊ. Ε΄ 

ΞΕ π 0}. .2.} ον δι παλοὺ ΠΕΙΟΟΎΕ ετὔκᾶ στιαβ..... ΔΎΩ ἐρὲ σε (510) ἀκοῦν ον “ΚΑ 
πΑκΟΥ ΠΕΙΟΟΎΕ ... πεθδ᾽ ἌἈδοοδ΄, ἴῃ ὅΡΩΣ 1. ΨΕΙΌὰ ἀλοου ΔΎΩ ἡ πεθδι Ἄδοδ (ιο) ᾿ 
ΒΌΩΙ 1 ΓΑΘΌΓΑ, ...... περοίλαδιροο.... τος 1" δῷ εὔκᾶ πιὰ ΕΗ ΤῊ ὙπΛΟΟΥ ... Εὖ 

ὥηθε (51ς) ὝΨΡΣ δι ΠΑΛΟΎ ΠΕΙΟΟΎΣ ἢ ΦΕϊ..... ἢ δὲν περζιλλδ ροο ΕβΟᾺ οὴ πΕΤΕ εθδιρε 

ΜΔ ΟΟΎ..... ΕΒΟἋ δὴ (510) ΨΎσΧΗ πιλα ἐοοπρ... 1 ργεώῶπε πΗΤΤ -- ἴῇ. οἵ ρΓ. ἐσὸν- Ὁ 

ται ὑμῖν, ΕΒΟᾺ οὶ πεύδβ ..... ΕἸΤΕΥ ΠΕΒΟΤΟΥ --- 15 δύω επκᾶ.... ϑδα ΤΉΝ. ἐν οΥ̓λε ἩΥδα; 

Ἀλ (ΟΗ8ὲῈ οιῷῳοΥ Φὴ ἈλΆθοΥ πειοονε. ἤἢᾶς γόος ἐδϑίηϊῖ Ῥαρίηᾶ Ἃ εἴ υἱΠ|8 6... γι 1 

-- ια δλὰλδ ποεωυύωπε ἤβοτε, ρῖ. βδελυγμα ἐστι, πὶ. φαπώρεβ πε -- γαῖ. βὸὲ- ὦ 
λυγματα ἐστι -- τε παρώωλιε πε β.ῃο]οη -- πέτρε ῥΓῸ τὸν αλιαιετὸν -- ᾿δεροου, Ξ 

δ΄. αὐτῳ -- δ πβηδ' αὐ πεττητῶν Ερος, ΡΙῸ δ΄. χαι πάντα χορᾶχαὰ χᾶϊι τὰ 

ομοια αὐτῳ; χαι ιεραχα χαι τὰ ομοια αὐτῷ; δαῖ,. ΟΠ. ὈΠΠυΠΠΊ οοιητπα, δἵ ἍΪοχ. 
τ ἸΠΤΟΡΤΠΙ ὙΟΓ5. --- 1 ετε πβδὶ πὲ β}μοϊίοη --- “5 Π1, οἵ ρτ. ογάϊης ἴῆνοβο : χαϊ πορ- 

φυριωνα χ. πελεχανα χ. χκυχνον -- Ετε πεϑριαα πε β.ῇῃο]ϊοη. 

«νον, ΧΙ, 6- 18. 



“Ὸ μ 

θὃ 

τ ΕτΤΕ πεδριλὶ πε' Ν᾽ ππορφυριίων: δύΎω περώλιοο, ετε πεὰ- 

ο΄ 6ώβ πε’ ἀγὼ πειχΧΔ,ἌρΡΙΟΝ᾽ ἈΝ ΝΕΤ Τ ΝΊΤΩΝ Εροο ἀΎω ΠπεποπΟ᾿ 
ἢ ΚΝ ΤΝΎΚΤΕΡΙΟ᾽ Ετὲ τόϊνόλω τε. δυω πεσσπτων της 

᾿ς ΡΟῪ ἐνδᾶλδτε ΕἸΦΗΔ᾽ ΝΕΤΆΛΟΟςΘε ΕΝ Οο1Ὸ ΠΟΎΕΡΗ ΤΕε᾿ ΕὙε- 
Ε" πε ΝῊΤΝ πβθοόοτε. ἀλλὰ πᾶὶ πῈ ΤΕῚ ΝΔΟΎΟΛΛΟΥ οὐ πετ- 
ΟΠ πΤὼΝ ἐποδλατε, ΝΕΤΆλΛΟΟςΘε ΕΝ ΤΟ ΠΟΎΕΡΗ ΤΕ᾽ ΠΕΤΈΡΕ 

.-᾿» δΡΒ δὴ τπεὲ πρᾶ του εὐγθωσε ΠΦΗΤΟΥ διχαὶ πκᾶρ' ἄγω 
ὍΝ δὶ ΝῈ ΤΕΥ ΝΔΟΎΟΛΛΟΥ ΕΒΟᾺ ΠΡΉ ΤΟΥ" μόϑ τέ λς ττῇ ἍΝ Νετ τ π- 

᾿ς “τῶν εροῦ ΔΎω πόΟΎηλ᾽ ἈΝ ΜΕΤ ΝΠ ΉΤωΝ᾽ ἐροο] ΔΎΩ πεχε 
ΠΩ Ν ΝΕΤΎΠΤΩΝ εἐροο] ΔΎ ποφιοραδῦχηο ἈΝ ΝΕΤ ΎΝΤΩΝ 
9 ἐρο]. πκᾶ ἥιλὲ Ε}|0 πΌΛΛΟΥ ΠρΑΛΗΤ᾽ ἐρὲ ΤῸ ὅ ΝΟΎΕΡΗ ΤΕ 

γι ἌΣΛΟΟΥ εὙευωπε τ π πβοτε ΔΎΩ εἐτετνάχωρλε ΟΝ πᾶ 
Ἶ ΟὟῸΝ Νιλκ εὐ χρ᾽ ΕἘΝΕΤἈΛΟΟΥ Τ᾽ ΝΦΗ ΤΟΎ οπάζυωπε εὐχᾶ- 

᾿ δᾶκ οὐ πΥΗδῪ προυϑει δύω ΟὟΌΝ πιλλ' εὐ νδο! ΘΝ πέτλλο- 
Ἂν ΟὟΤ᾽ ΠΡΗ ΤΟΥ ες ειϑουλλ᾽ πνεοροῖτε" ἀΎω εἀεωπε εὐὐχᾶρλς 
Ὁ ὡὰἃ πηδΔῪ προυρε. δύω δὴ ΝΎΒΝΟΟΎΥΕ ΤΗΡΟῪ πέτερε ρᾶὰ ΤῸ] 
ο΄ ποτῷ ΔΎΩ εὐ δΎΕ εΕἰειβ᾽ εβολ εἐγποοᾶτβε Ἅε ἀπ᾽ εὙεθπε 

 ΕὙΧΑΘΡΣ ΝΗΤ Ν᾽ ΟὟῸΝ πῖλλ τ νᾶ χω ἘΝΕΤ ἌΛΟΟΥ Τ᾽ ΠΦΗΤΟΥ" 

Ἄλοοίυε ΟΥΙΧΝ ΝΕΘΟΙΧ οὴ᾽ ΠΕΘΉΡΙΟΝ ΤΉΡΟΥ ΕἼ ΆλΟΟςθε ΕΧῊ ο[Τ0᾿ 
᾿ς πονερητε εγεώωπε εὐχᾶρϑλλ ΝΗ ΟὟΟΝ Νινι'’ ετνᾶχωρ, 
ἮΞ ἹΕΓΧΛΟΟΎ Τ᾿ ΝΘΗΤΟΥ" εαερθπε πὸ ἐπρα ῦφ «οὦ ἘΠΑῸ μεθ 

ω εεώωπε εὔχαρι ωἃ ΠΗΗΔῪ ΠΡΟΎΡ πὰϊ ΕὙεςΘΘ ΠΕ π- 

διθᾶρτοΟΝ ΝΉΤΝ. ΔΎΩ πᾶϊ εὙεώῦοῦπε εὐχᾶρφϑα ΤΠ ΤΟΟΤ- 

κὸν ετε πελσώβ πε, εἴ ετε τοί ῳ τε β8ς.Π0}18 -- σχ δᾺ ρίοῦ -- χαραδριον --- "ὃ χγώῷ 

πετππτῶν ΤΗρΟῪ εἐποδἈδ ΤΕ ΕἸΦΘΗἋ, ἢ]. -- στ. αὶ παντὰ τὰ ερδιβόαθο: των πετείνων 
΄ Ῥ.. ΐ τ εχ ατο᾿ πούερητε ραϑ51ΠῚ ΡῖῸ ἐπι τεσσαρα ; τη. φίχει οτο -- - δ΄ οὶ πεττη- 

 πτὼπ εποδΆδ τε, Π|. -- σΓ. ἀπὸ τῶν ἐρπέτων τῶν πέτεινων --- “5 γώ. πεώζε.... 

 δΎΩω ποφιολδοζηο -- ΑἸοχ., σύ, ΟΓάΙη6 ἴΏγοΓθο καὶ οφιομαάχην.... καὶ τὴν ακχριδα ...., 

Πλ. οΥορ, πεττ πεῖν πίϑος πελα πιϑος!.... πελα πίςθδε...., τς 25. τῖκδι τπτῖλα ἐς }0 πτολλοττ 

ΟΠΟΔΛΗΤτ᾽, Τη. -- σγᾶεο. πᾶν ἐρπετον ἀπὸ τῶν πέτεινων --- "5 εαειυκι᾽, 146Π} 586 06 

ΟΡΙῸ πλύνει; π|. εαέρώθοι --- "δ επτίοσ τβε λε δῆ, Π]. -- »Γ. χαν μηρυκίσμον οὐ μη- 

ρυχᾶται -- Πγ. ἴῃ ἤπθ οὔ]. ὧδ πεδῪ προΥρε -- ἴ πκδ πε ι45᾽...... δ πεϑθηρίοῦ τῆ- 

ΓΡΟῪ -- ΡΓ.; τΘΏΡΗ. ΘΗριοῖ πεβει..... τ δέτε πες σία -- πῇ]. πουκι, ΡΓ. ἐπὶ χειρὼν 

μι: ἴῃ ΠΟΎΕΡΗ ΤΕ ἰδ ΠῚ ΟΠ Ϊ5511Π1) ΤΟ ΓΙΓΙΠῚ οϑῖ ἃ ΡΥ. ΠηΔη. ΞΌΡΟΙ ΨΘΙΒΙΠῚ --- 35 ΔΎ 

τᾷ ΩΝ τεάυπάαϊ, στ. χαὶ ταυτὰ υμιν ἀκαθαρτὰα ἀπὸ των ερπετων., τἢ. ΟΥ̓, 
πᾶ ΕΒ οᾺ ϑ εν πιρ δι δ  σάταιν πίβει Ετάκουυι,... τ ΚἌΝ τε Π.») ΚΓ. γᾶλη. 
Ἢ . 

Τιονῖς, ΧΙ, 19- 29. [9] 

».": 

Υ τ επεζυπε εὐχᾶφιλ ὧᾶδ ΠΗΔῪ ΠΡΟΥΘε. δΎω πκᾶ πι:3λ᾽ ετ-᾿ 

οὐ} ΑΡΣ 



᾿ Ῥο κε: 

ςοἱ,. 1. 

ν ὉΟΪ. 2» 

υὺ 

0 ΛΑ ΠΠΙΝ᾿ ΔΎΩ πελλοᾶφ᾽ πεχπὸ πκᾶρ' ἄγω ὙΜΛΎΟΥ ΔΗ’ 
Η πᾶ λιλ' γὴν πεχδαλελεωπ 'ΔΎω πρᾶκλο" ἈΝ ἐδ Δεεε' ἈἈπὶ 

ὃ. πεοπᾶλᾶξ. πᾶϊ εγεώύωπε ΕὙχᾶρϑνα ΠΗ Τ π΄ ΕβΟΔ ΟΝ ΝΕΤΆΛΟΟ- 
(Ε ΤΗΡΟῪ οιχλὰ πκᾶρ᾽ ΟὟΌΝ πολι ετηᾶχωρ᾽ ΕἘΝΕΤ ἈΛΟΟΥΤ 

Ὁ ἩΦΗ ΤΟΎ εὐεωπε εὐχᾶρα ὡὧᾶ ΠΗΔΎ ΠρΡοΟΎρΡε. δγω πκᾶ 
πλα᾿ εὐπᾶρφε, εορᾶϊ ΕΧΩΟΟῪ ΝΠΕῈΝΤ ΔΎΛΛΟΥ ΠΡΗ ΤΟΎ εοἰεώωπε 
εαχᾶρλι ΕβΟᾺ Φὴ᾽ ΟΚΕΎΟΟ πιλλ᾿ πε Η ΟὙΩ ΤῊΝ Η οὙὐωδδρ᾽' 
Ἡ ΟὙΟΘΟΚ᾽ ΟΚΕΟΟ Νιλλ᾿ ταν ἀρ ρὼβ ορᾶϊ ΠΡῊ ΤΟ ΕὙΕΘΌΟΡΠΕ ΟΝ 
ΟὙΆΛΟΟΥ ἄγω εὐεώωπε. εὐὔχᾶρλα ὡὧᾶ ΠΗΔΎ ΠΡΟΎΡΕ ἀΎω 

8 ἘΠΕΤΒΒΟ ΔΎΩ οκεοοῦ πιλλ'᾿ ΠΒἈΛΧΕε, ΠΕΤΈΡΕ ΟὟΟΌΝ ππδὶ πᾶϑε, 

εορᾶϊ ἐροα" εἰ ἈΠΡΟΎΝ ἈΧπΗΐΪ εὐεωπε εὙὐχἂρ κι΄ ΔΎΩ ΠἸΤΟΟῪ 
8. ΕὙΕΟΥΟΓΘΟΟΎ. ΔΎΩ διπουωλα πιλλ᾿ εὐδ ὙΟΎΟΛΛΟ ἐρᾶν πκᾶ 

πτεΐλλινε βὼκ ερρᾶϊ ἐχωδ᾽ εεμεώωπε εεἰχᾶἂρ κι᾽ ΔΎΩ πκᾶ π|λλ᾽ 
86 Ε(ΟΔΎΟΟΟΣ ΟΝ ΝΑΝΥΤΊΟΝ π111᾽ εὐεωπε εὐχᾶρα. ΔΎΩ πκᾶ 

πιλλ᾿ ἐρῶδν ΟὟΌῸΝ ΟΝ δὶ ΕΤΆΛΟΟΥΤ᾽ φὲ ερρᾶϊ ἐροε!᾿ εεξεώϑωπε 
εἰ χᾶρλι ρεν ΤΡΙρΡ᾿ ΔΎ οῆϑρὼ εὙεωρωυωρονΥ Εβ0Ἃ χε οσεχᾶ- 

80 Οιϑλ' ΔΎΩ εΕὙεῶπε ΕὙΧΑΡρΑΣ ΝΗΤΝ. δῪΝ ΟὙΠΗΤΥΤῊ ἈΚΛΛΟΟΎ 

ἈΝῸ ΟὙΘΗΪ ΔΎΩ ΟὙΟΟΟΎΦΟ ΑλΛΛΟΟΎ εὙεώωπε ΕὙΤΒ ΒΗΎ πετ- 
ὃ πᾶχωρ, ἍΕε ἘΝΕΤΛΟΟΥΤ᾽ ΠΡΗΤΟΎ ᾿εὐεϑωπε εὐχᾶρφλι. ερ- 

ωδνδ᾽Ν ΟὟΌΝ Δεν πὶ ΕΤΆΛΟΟΥΤ᾽ ΠΡΗΤΟΎ δὲ εορᾶϊ εχν ὅροῦ 
88. |3ι᾽ εΕὐΔΎΧΟΟ, εὐεπε εἰ ΤΑ ΒΗΥ εὙΔΝ ΠΕΡ Τ ἈΛΟΟΎ ἍΕε 

εχνὶ ὅροδ᾽ πιλλ' ΔΎΩ ΠΉΤΕ ΟὟΟΝ ΟΡ ΝΕΤ ΛΟΟΥΤ᾽ ΠΡΗΤΟΎ δὲ 
ὃ εορδϊ εχ" εεώύωπε εὐχᾶφυλ ΝΗῊΤΝ. εἐρδν ΟὟῸΝ ἍΕ ἈΚΟΎ 

ΕβΟἋ δὴ πτΒνοοΎε εὐοοπ ΝῊ ΤῊ ΕἸΡΕῚῪ ΝΟΎΟΛΛΟ πετπᾶ- 

χω, ἐπε ΤΔΎΛΛΟΥ ΠΦΗ ΤΟΥ εὐεϑώπε εὐχᾶφραι ὡὧᾶἂ ΠΗΔῪ 

29 ς , “Σ ἣν. 2 δε Ἂ; "Ξε ἀξ 

πελλοδρ, πεῦπο Ἀπκδο Ξ5Ξ0 χροχοδειλος ο χξρσᾶιος; τ ΠΡἢ. πιλοδρ πἸτ 0 Ὁ 

- ὁ μι Υυονδλη - μυγαλη π|. πιΔ'ἈΙᾺ -- Η παι ΙᾺ βΟΠο]οη -- οςδαλελεωπ - χαμαι- 

λεων; πὶ. ᾿ῳ ΔΑΛΗ ἌδΔιοΣ -- ἐδ Ἀεελε (510), πὶ. δα λελι -- πεοπδιΆδις, πη. πισπδ᾿ Ἀδ ς 

Ξ ασπαλαξ --- δ πε ΥΔΎΜΟΥ ΠΦΗ ΤΟΥ, ΡΓΙῸ ρΓῖ. τεθνηχοτων αὐτῶν; τῇ. ξἔῶώπ δύ- 
ΟΔΗΑΛΟΎ -- ΑἰΤΟΓΌ ΠΩ οκεοο ΡΙῸ οκεύος, ἰΐ, ν. 5641. --- “5 εα χεπρουπ “ππηΐ... εὐχδϑας, 

ΠΘΠΊΡΗ. -- ρῖᾶθς. ὁσὰ ξᾶν ενδον ἢ ἀκαθαρτὰ εσται -- πτοοΎ ΡΙῸ αὐτο; Π. πιάβοκι 

-- δ᾽ ἕωδΎοΥοΑιο τ στ. ὁ -ἐσθεται, ΑἸΕχ. οαπὶ τῇ. ἐσθετε -- εὐ΄ῦδηε πκᾷ πτεϊλλιστε 
βωκ ερρδὶ εχ, πῇ. -- γίδες. εἰς ο αν ἐπελθὴη (Αἰβεχ. εν ἀπελθὴ) επ᾽αυτο ὑδὼρ 

- πκὰ πιλλ᾿ εδύΎοοος,, ρΓ. πᾶν ποτὸν ὁ πίνεται, τη. οὦ πιβεῖ ἐτετεποώ ἅκλλθο! 

- δπτντίον - ἀγγεῖω (ΑἸεχ. αγγιω) --- “5 εβοᾺ χε οεχδιρᾶκ, πη. ΟΠ1. ἘβοΟἋ “κε; β:. ἀχα- 
θαρτα ταῦυτα εστι --- 6 δ ΟὙΠΗΤῊ ὙΝΟΟΎ, ΠΊ. -- σγᾶθ. πλὴν πΉγων υδατων 

πὸ ἴῃ οὙοοούρο 1ΔΠ1 ΟΠΊ 55.121, ΓΘΟΒΓΓΕΓΙΠῚ οϑ ἃ δδάθπὶ ᾿Γ. πΊ8Π. ΒΈΡΕΙ ΨΘΓΒΕΠῚ 

- εὐεώῶπε ΕὙΤΒβθηΗΥ -- 1.) βΊ. εἐσται καθαρον --- ὅ1 δῥοδ᾽ πιλα εὐδΎΖΟΟ,, "2. -- δι." ὲ 

σπερμα σποριμον ο σπαρησεταν -- επξεωπε Εεαἰ ΤΕ ΒΗῪ - ρΊ., ΠΊ. ἴδηῖα ΠΏ αιἰδάφρελι ὺ 

ον, ΧΙ, 30-39. 5 

᾿μῶν διλι 

αν πα .Ά 



67 

2 πρΡΟΥρΕε ἄγω πετ ΔΟΎΟυΑ᾽ ΕβΒΟᾺ ΟΡ ΝῈΝ ΤΔΎΛΛΟΥ ΠΡΉ ΤΟΥ" 
τς εἡεώώμ πηνεαδοῖτε. ἀγω εὐεωπε εὐχᾶραα ἃ πηδῪ π- 

ΡΟΎρε' ἄγω πετ δε! ΕβΟἋ ΟΝ ΝΕΤΛΟΟΥΤ᾽ ΠΟΗ ΤΟΥ εσειθουλι᾽ 

πνέει φοῖτε πο χώκακ ΘΝ ΟὙΆΛΟΟΥ ΔΎ εὐεδώ εὐἰχᾶραλ 

Πὼ πηδΔῪ προυρε: δύω χᾶτοε Νιλλ᾿ εὐλλοοε ουχλι πκᾶρ᾽ πᾶὶ 
ον εὐεωώπε ΚΗ ΤῊ πβοτε ἀΎω ΠπΕΤΠΟΎολλα. δγω Νκὰ πιλλ 
ἃ εὔιλλοοςθε εχἣν ΦΗ Τα ΔΎ πκὰ νπλλ᾿ εὐβλόοςθε ΝΟΎΟε εα- 

τς μοοίθε διΧχΝ Ο1Ὸ ΝΟΎΕΡΗ ΤΕ εὐο9 ΠΟΎΕΡΗΤΕ Ν᾽ πχδΔΤΟΩΕ 

᾿ς ΠΉΡΟΥ ετάλοοουε διχϑα πκᾶϑ᾽ ΝΝΕΥΠΟΎΟΛΑΟΙ χὲ ΟὙΒΟΤΕ πη- 
1 3. ΤῊ πε ἄγω ΝΝΕΤΝΟΕΤ᾽ ΝΕΤΝΨΥΧΗ οδ πχᾶτοε, ΤΉΡΟΥ 

-- “ ππετπώπε ΕΤΕΤ ΝΟ Νἄκδθᾶρττοο οϑρᾶϊ ΠΡΗ ΤΟΥ. χὲ ἄποκ 

ἫΝ πὲ ΠΧΟΕΙΟ ΠΕΤ ΠΝΟῪ ΤΕ ΔΎΩ ΕΤΕΎΤΝΕΤΒΒΕ ΤΗΥΤ Ν᾽ ΠΝ ΉΕΤπ- 
᾿ς ᾧωπε ετετπογᾶδβ᾽ χε ἄνοκ τουᾶδβ ΠπΕΤ Ν ΝΟΥ ΤΕ ΔΎ π- 

ε΄ πετπχώριι ΠΝΕΤΑΑΨΥΧΗ ΟΝ πχδταε ΤΗΡΟΎ ΕἼ Κιλκ᾿ ορδϊ 

6 ρφιχλι πκᾶρδ᾽ χε ἄνοκ πὲ πχοεῖο πεν τ ΔΟΝ ΤΗΥΤΝ ερρδὶ 
ὃ. πκᾶρ, πκηλλε ετρᾶζυωπε ΝῊ ΤῚΝ ΝΟΥ ΤΕ ἄγω ΕΤΕΤ πεω- 

ὸ πὲ ετετ πουᾶδ θ᾽ χε ἄνποκ Γουάᾶδβ᾽ πχοῖο πᾶϊ πε πϑῆολλοο 

εἰ δε ΝΎ ΒΝΟΟΥΕ ἈΝ πχᾶ Το ἈΝ ποδλᾶτε ἈΝ ΨΎΣΟΗΉ πιλλ᾽ 
 ΕΤΆΟΟΘΘε ΟΝ ΝΜ ΜΟΟΥ ΔΎΩ εἰ 8ε ΨΥΧῊ πιλὰ Ετλοοςϑε διχλι 
ἢ πκᾶρ᾽ εἐπωρχ ΠΉΑΛΗΤΕ ΝΝΕΤ χᾶρλ' ΔΎΩ ΟΝ ΤΆΛΗΤΕ ΠΝΕΤ- 

“ποεχᾶρλα ἀπ᾿ ΔΎ ΠΉΎΆΛΗΤΕ ΝΝΕΤ Τἄνρο Η ΝΕΤΧΠπο᾽ ΝΝΕΤ- 
ΟὙΝΔΟΎΟΛΛΟΥ ΔΎΩ ΝΎΉΑΛΗΤΕ ΠΝΕΤ τ ἄπο ΠΝΕΧΠΟ ΠΝΕΤΕ ποε- 

Χπιὶ ΝΔΟΎΥΘΜΛΟΎ ἀπ΄ : ἄγω πζοεῖο δοίδχε ἈΝ ΔΔΟΎΟΗΟ εχ 
3 5,00 πᾶ χε χε Μ“Φ ΠΘΗΡΕ ἈΠΙῊΔ εκχὼ 5100 πδΔΎ: 

«τ 

»" ὦ ας Ἐς Γ. ἈΡῊ ῊΡ Ὸ 

ες: τ - ἐδο ΜΕ 

Ὁ ππεοϑοῖτε δ15 -- Π1.») ΡΓ. Οπ1. αὐτου -- πετηδοι! τ ρΓ.») τ. Φφη πίβες ετηδλι 

- εὐεδώ, 4145 εὐψειυώπε --- ᾿' ΔΎΩ ἩΠΕΤΤΟΎΟΘΑΛΟΙ, Πἢ. ἘΠΕ ΤΕΠΟΎΘΑΛΟΥ, σΓ. οὐ βρωθη- 

σεται --- 2 εαπ δῆτα, πῇ. ριίχες τεαπεῖι, σ΄. ἐπὶ χοιλιαᾶς -- ροβῖ πουοει ἀδβιάογα- 

τὰν πιλα, στ. δια παντος, πι|. ΠΟΝΟῪ πιβὲν -- οι χα τὸ ΠΟΎΕΡΗΤΕ, οἷ ΒΌΡΓΑ ΡΓῸ ἐπὶ 

τεσσαρα -- παδτοε, 14. 586 06 ΟἸΙΠῚ [1 Π60]8 ΒΈΡΕΓ «᾿ --- ἢ ππετπαετ᾽ πετ τ ΨΎΣΚΗ (516) 

ΡΓΙῸ οὐ μη βδελυξητε τας ψυχας ὑμῶν -- τῇ. πηπετεέποίε.... τ αὶ ἴῃ πᾶτε ΘΌΡΘΓ 

᾿ς ΨΟΓΒΌΪΩ 8 ΡὈΓ. Πη8ῃ. -- ΟΠ]. ΔΎΩ δηΐθ ππετπχδᾶραι -- δὴ πδὶ, οοα. ἴῃ ἤπε ρᾶρ. ΚΕ: 

δῆ, οἵ {π|{|0 θα θπῖ8 οπδὶ --- ἢ πτετπώώπε ετετπουδδᾶβ -- χαὶ αγίοι ἐσεσθε, 

τῇ. ΟΓη. -- Ροϑῖ ζουδδβ οἵη. πχοεῖο, ρβῖΓ. εἴ π]. ἐγὼ χύυριος ὁ θεὸς ὑμῶν --- 5 χε 

 δΔποκ πε πχοεῖο -- στ, ΠπΔ. 844. πετεππον τ -- πκοῖο (510), πὰ. Ομ. --- ἰδ απ πχδτῆε, 
᾿ ρΓ. οἵ π). ὁπ1. --- ᾿ἶ ππεττδηρο Ἦ πεταπο εἴ ππεττδπρο ππεῖπο (510) ρῖὸ τῶν 
᾿ζωογονουντων, 1. Ροϑῖ ΡΥ ΠΊΠΠῚ σομπηπηα 844. ᾿ζαῖ τὰ ετοᾶβε πεθηριὶ παπιορ ΔΗ Ἃ 

Ε." θη πηνεττδηθοο πηηετεουουδαιοῦ --- ΧΙ], Ἢ πδο ἀδαβῖ ἴπ βῖ.. εἴ πῃθρῃ. 

" εκχὼ ἅκήλοο -- Π].) ΘΓ. χα! ἐρεῖς -- δι ΠῚ. ΟΠ.) ΚΓ. πρὸς αὐτους. 

ον. ΧΙ, 40 -- ΧΙ], 1-2. 

 ετλοοῦε οὐχὶ πκᾶρ᾽ πνετηχᾶρηε ΤΗΥΤΝ ΟΝ νδὶ ΔΎΩ ἢ Ῥ- κς: 
ςοΪ. 1. 
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Ἶ Ρ- ΚΗ: 

08 ΄ 

χε ΟὙορίλλε' εὐ ᾶπχι ὅροδ πο ποχπε᾽ ΟὙΦΟΟΎ Τ᾽ εοεωπε 
ἐθο0 ἡνάκαδθᾶρτοο ποᾶςϑοὶ ΠΡΟΟῪ κἄτᾶ πταχθ ππτεορω" 

9 εὐχᾶραι ποᾶεϑο ΠΡΟΟΥΠ δἄΎω ϑϑλ Πλλερ. ΧΟΥ͂Ν ΠΡΟΟΎ εοε- 
ιοββε ΝτοδρΣ ΝΠ ΉΤΕΟΡΑΝ τ ἃ ΟΡ με ΔΎΩ εοὲρ "4 8᾽ ολῖτε 
ΠΟΟῪ εὐϑάλοοο οὶ πεονοο πτεοάᾶκδ θᾶροιδ᾽ ππεοχωώρ᾽ ελᾶ- 
ΔΎ εὐὔογᾶδβ' ΔΎω πνεοβωκ᾽ ΕΡΟΥΝ εἐπλλᾶ ετουᾶᾶβθ' ὡδη- 

5 ΤΟΎΧΟΩΚ᾽ ΕβΟᾺ Νά ΝΕΡΟΟῪ ἈΠπεοτββο; εὔῶπε Ἅε οὝζθεε- 

Ρε Τεν τ Δοχποο᾽ ἐοσεωπε εοὐχᾶρα ἈΝΤ ΔΟ ΤῈ ἩΦΟΟΎ κά τᾶ 
πτωω πτεορω: ΔΎ οε τᾶσε, ἩΦΟΟῪ εἐροεᾶ ΔΎ φ3κ πεονοο 

ὁ Ἀαπεοχώρϑι. δΎω εγὐωδνχωκ εβο΄Ὰ Νόὶ ΝΕΦΟΟῪ Ἀλπεοτββ0)ςς 

' 

, 
᾿ 
3 
᾿ 

ΕἸ ἮΝ ΟὙ(ΘΗΡΕ᾿ Η ΕΧἮΝ ΟὙ(Θεερε᾽ ἐρέειν ε ΠΟΎΡ ει θ᾽ ΠΟΎΡΟΛΑΠπε' ΕἸΑπ 
χΒιΝ᾿ ΝΡΗΤΟ ΕΥ̓ΔΔΟΟ εορᾶϊ πόλιλ' ΔΎΩ οὐδ. πόροοληπε' 
Η οὐόρᾳπωδη οϑὰ ποβε' ερβὰ πρὸ Ν᾿ ΤΕΟΚΗΝΗ κἡπλλᾶρ᾽ ΤΎΡΙΟΝ᾽ 

Ἰ ἘΡΑΤΟ ἈΠΟΎΗΗΒ᾽ ΔΎΩ ΕἸΕΝ ΤῸ ἈἌΠΕΛΛ ΤΟ ΕβΟᾺ ἈΠΧΟΕΙ͂Ο" 
ΤΉῊΤΕ ΠΟΥΗΗΒ᾽ τωβϑ εχώσ᾽ ἄγω εὐεκᾶθδαριζε κἴϑλοὺ ΕβΟἋ Φὴ 
ὙΠΗΥῊ ἈΜΠεοΟΝΟΟ : πᾶὶ πὲ πνολλοο πΤεορ 9 λε᾿ εν ἄχπε ΟὙδο- 

8 ΟὟΤ Η ΟΥΟΘιλλε. εὔωπε Ἅε ΕΝ ΤΟΟΤῸ πᾶσίπε ἂν Ἑπτά 

Ν 

Γ. 
φ 

δι. δε. ««ὦ 

; 
Ἀλπερ ει β΄ ἐσεχὶ πόραπωδη ΟΝ ΔΎ Ἡ 480 ον ΔΎ πόροομπε' ΟὙ- 
ὄρααπυᾶδν ΕὙΡΟΔΟΚΔ Ύ τωλιδ᾽ ΔΎΩ κΚεοΎδ᾽ δὰ ποβε' ἡ τε που- 

ΧΙΠ.1 ΗΗΒ τῶβὸ εχῶς ποτββο: δυωῳω πχόοεῖο διδχε ἈΠ 

9 Δ ΟὝΟΗΟ ἈΚ} πᾶδρων᾽ εὐ χὼ χ3ν400 ΝΎ χε οὐρῶμε ερῶδη 
ΟὙΔΗ᾽ πε οι πδλδρ᾽ Ἀπεοολαδ᾽ Η ΟὙΑΔεΙ Ν᾽ ΕΠΟΎΟβ" 

δύω ποῶπε ολκ πῶδὰρ ππεοουσλὰ ΠπΟόΙ ΟὙΡΡΒ ποώβϑ᾽ 
ΕὙΕΝΤΟΙ ἐρᾶ Τὸ πᾶδρωπ᾽ ΠΟΎΗΗΒ᾽ Η εἐρὰ Τὸ πονυᾶ ππεαη- 

2 εοώδηαι σδροσ΄ πούγῳ -- στ. ξεᾶν σπερμιατισθῃ - πηδκδϑᾶρτοο [ἃ 586Ρ6, ΡοΟΒίγο- 

πηὰ ᾿ἰῖογα ὁ ἴῃ ΓΑΒΌΓΑ -- Κα τᾶ πτῶ ς᾽ 0546 ποδί! ΠΦΟΟῪ, ΡΥ. κατὰ τὰς ἡμερᾶς τοῦ 

χωρισμου τῆς αφεδρου αὐτῆς ἀκαθαρτος εσται; τῇ. κᾶ τᾶ ΜΙΕΈΘΟΟΥ ΤΠΤΕ πιφώρᾳ 

ΕβοᾺ πτε πεοδώφθϑει -- ὃ πε τ δ τοῖβε -- ρΓ,;) Π|. πε τεολετδτοεβι --- ̓ λ55. 8 
δ -- Ὶ 

ὥσακτε -- ρΙᾶθο. οἴ ΠΠ6ΠΊΡΗ., ΑἸθοχ. τριάχοντα ἡμερᾶς και δεχα -- ουκ πεοτος ππτεο- 

ἀκδιϑδροιδ, ἰηΐτα ν. 5... ϑαπεοχώρακ, σγάθς. εν αἰματι αχαθαρτῷ αὐτῆς; ΤΠΘΠΊΡΗ. 

ἴῃ πἴτοααδ ἰοςο θεῖ οὐόποο τἴτδο εὐ ΤΟΎ ΒΟΥ τ, δα. ὙΥΙΚΙΠ5 ... εο σα ελα ---- ἢ κα τᾶ. 

[- 
Ἰ 

ὦ αν 

»" ἢ 

πτώω ππτεοώρω, Ψαϊρ. ἰαϊ. ἡπιχία γίΐμηι ἤπχιι πιθηβίγῖ, στ. κατα τὴν αφεῦρον δῇ. 

αὐτῆς, ΑΙοχ. εἴ αῖ. οἶι. αυτῆς; π|. κδτᾶ πεοδώφϑελι "-- εοεᾶδιν ΡΙῸ Ἐσὲρ εσρήλοοο 

αὖ ΒΌρτα ν. 4. -- " εὖ χβϑιπ - αἀμώμον; 1. ΟΠ]. -- ΕΥ̓ ἌΟΟ ερρδὶ ΠΟΙᾺ, ρΓ. εἴ 1. 

εἰς ολοχαυτωμα --- ἶ ππτεοριλλε᾽ εοτεδκπε ΡΟ Γαβτσο. ῥΓῸ τῆς τιχτουσης ἡ τη. ἴῦτε 
" ϑηετπδαίοι -- ὃ οὐδραάπουδις, ΠΙ. -- ρ1. μιῖαν --- ΧΠ]Ι, ὁ πδῪὴ ἀδοβϑῖ ἴπ' ρῖᾶδς. δἷ Π1. 

-τς ὥιοιοχεν ἐπ Ἂς Ἡ οὐάλδειν Εαουοβοσ: ΡΓῸ ρΓ. οὐλὴ σημάσιας τηλαυγής ; Τῇ. ΟΥ̓ΟΥ ΔΗ 

Τ ΤΕ ΟὙΛΔΛΗΙΠΙ Οὐὧὐπι ΟὙΡᾺΣ εὐόονγοῖρ, τ ΟὝΘΡΕ ΠΒΕῚΒΕ ΡΙῸ ΠῚ. οΥὐδόρ Ξ- φῇ - εγεῖττ ᾿ 

Ξ- στ. αἀχθησεται; πὶ. ον, ε(ει. 

[ονῖτ. ΧΙ], .3 - ΧΙ, 1-2. 

4 
' 

᾿ 

᾿ 

ΚΣ 
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ΠΟ ρΕΈΕΤΟ ΠΟΎΜΗΒ. δΔΎΩω ἐρὲ ΠΟΎΗΗΒ ἕο της, ἐπρρβ ετο νι 
τε πο κα μα ΔΎΩ πῖπτε πα ἱβε’ πα οΎΒ δου" ΔΎΩ π- 

ΠΟ ΆΔΕΙΝ ΠΟΡΒ εὐἸ9Β ΒΙΗΎ Ἢ ἐπε σῶβ ρα πωδᾶρ᾽ τλπεοουυλλᾶ, 

ΟΥ̓ΘΡΒ. ποωβδ᾽ πε' ἀΎω ἐρὲ ΠΟΎΡΗΒ᾽ ΤΈΣΤΝΗ Εροο" ποαχδρ- 

Πα λκεας Ἡ ποοοβρε. εὐϑῶπε εἐρεὲ πλλδειν ΟὙΟβ ελᾶ τε ὃ.λΑ 

τ ̓πωδδρ᾽ ταπεοιουυλλᾶ᾽ ΔΎΩ ερε ἘΘΡΡ ΘΒ ΒΙΗΎ Ἢ εἐνεὲ σώωβ᾽ εβ0Ἃ 

ἡ φρο ς πεεμυδδρ᾽ ΔΎΩ εἰπὲ πεοζ θεὲ εὐ εὐογοθώ πὶ 
: εοικρσαρωα᾽ Ἡ εὐ τερ τῶδ᾽΄ ερὲ ΠΟΎΗΗ β᾽ πωρχ Εεβ0Ἃ ἅπει- 
Β' πόδας πρόου ἄγω ΠΟΎΡΗΒ᾽ γε ον δ, επορβ ρει Ὁ 

πΦΟΟΥ ΔΎΩ εἰσ ΘΗΝ ΤΕ πρρβΒ δέετ᾽ Η οολλον Τ᾽ ἈἌΠπεο- 
εβολ᾽ εὐπὲ πρρβ ᾿ὐἱδθε οὴὲ πωδδρ᾽ τἰπεεζολιδ᾽ ΔΎΩ 

ἨΗΒ᾽ ξομεπορχῆ ΟΝ εβοᾺ πκεοᾶςυς, πΦΟΟΥ ΔΎΩ ερε ποὺ- 
γε 

η 8᾽ ἔϑτης ΕΡΟΙΙ πραμςς ἐρυνῶι ἩΦΟΟῪ ποεπον ΔΎ ΔΎΩ εἰοὸ 
ΣΉΝ ΤῈ Εερε πῆμα ον κρράρωλι Ἢ εὐ τε τῶνδ΄ ελῖπεὲ πο ρΒὶ ὡ18ε 
3»: πώδδρ᾽ "“πεοιοκεδ᾽ ΔΎΩ ἐρὲ ΠΟΎΗΗΒ᾽ κάθδριζε χλλλοῦ 
ὝΚΑΔΕΙΝ τὰρ πετϑιώωσ' δγω εὐεεθουλα᾽ Τ ΝΕ ΘΟΙΤΕ πα τῈ- 

Ε1Δ0᾽: εὔῶπε ΔἍε δὴ οὐώ!βε εὐδνβε πόΙ πλλδειν δ... 

Ἂ Βα Κρ καπεουουυλαδ᾽ Ἀπ ποᾶὰ ΤΡΕῈ πρίερεγο ἡ τΤα ποκᾶθᾶ- 
Ἄλλο ον" επεει ἘΡΕΘ ΕΒΡΙΑΝ τνδϑρδαὶ ἘΠΗΣΈΚΒΕΒΙ ΔΎΩ 

μγ.} 
τῶν, 

ἀδρ "᾿πεοουλλδᾶ᾽ ἐρὲ πρίερεγο χᾶάρφϑαδεο. πᾶὶ ουὐσωβϑ πε. 
Ὑὼ ΟὙΦΡΒ ποωβϑ᾽ εὐϑδηπε ΝΟΎΡω λΛε᾽ εὔεεὶ ἐρὰ ΤῸ] 
τϑιερευο δἀΎω ἐρὲ πϑιΕρΡΕΥΟ ρὶν ἠρῖδι ΔΎΩ Εἰς ΦΉΗΤΕ ΟΥὐ- 

ΟΥ̓Ὰ ΧΗ ἐεοογοβὼ ἄοωπε οῃΚ πωδδρ᾽ κπεολλδ΄᾽ ΔΎΩ ΠΉΤΟΟ 
το ΟΡ Ὲ που ΟὙΒδΔΟ Εεβ0Ὰ ἈΜΠΕΛΑΛΤΟΝ Μ ΤΟΔΡΞ ΕἸΤΟΎΟΧ Ὄρδᾶϊ 

᾿ ΤΟΎΔΗ οὐοωβρ εὐπδοκ πὲ ορὰξ πωυᾶδρ᾽ κἈπεοιοιυλαᾶ᾽ 
ΤΣ [πε τρεὺς χᾶρλλει ΝΟπορχα εβολ᾽ χὲ 60 πνηδκᾶ- 

Ὁ ΟΠΊ. ἐν τῇ ἀφη ; [ἢ. ετέϑεν πιδόρ -- πλβδει ΡΙῸ οψις, Π1. πρὸ -- ἢ 

Ἰηΐτα εϑί σίοββα τοῦ εὐ ϑββιην, δίσαϊ πὶ ποιοοβοο, οχρ παῖ ΠΕΡΕΛΟΒΕΝ 

; ΤΙΡταΤη ποι Β΄ Ὁ), ἀδίη ργάϑβιιπι οβϑῖ ο -- ἔρος ἀδαβῖ ἴῃ ρου. εἴ πῇ. --  εὐοῶπε 

᾿ “ερε ς παϑ δ το ἈΔδΟΤΕ ΓΙῸ εᾶν δε χαι τηλαυγὴς λευχὴ ἢ Ξ ἢ. εἰϑῶπ Ἅλε τ τεαονγώπρ, 

᾽: Ε..  -- Ερὲ πῶρβ ϑββθιην, πὶ. πρτ, καὶ ταπεινὴ μὴ ἢ ἢ ὄψις (ΑἸοχ. οὔλ. μὴ Ἢ) 

- εβοκ ρας περυδδρ -- γαῖ., Π|. -- σΥ. οὔ. αὐτῆς --  εὐτερ τωρ, 5. ῃο]οη, 14. ν. 6. 

“πᾶ! Ἅε τ 8Γ.» ἢ. Δ ἈΆΧΣ -- ̓μὐρθένανθι ΠῚ. ΟΠ ΟΓ. 5'.πιόδορ --- ὅ Ἢ ΘΠ ολλοτς τ᾽ 50Π0]. 

: - πεπεηοώμιαι, ΠῚ. ΟἿΠῚ ΚΓ. ΟΙΠ. δρᾷν πωδδρ᾽ πεπεοιοίθαρδ,, ΠΊ. ΕἸ πισερτ πὴ 

πεῦδρ, 9Γ. ἐν τῷ δέρματι -- οὐλδεῖν τᾶρ πετριωωοι, Π1. ΟὈΠῚ σΓ. ΟὙΑΛΗ ΤΙ ΔΒ πε 

ΤἸΗΒ τ ἴῃ ΠΟ ΤΒΒΟ βοτιρία ἴῃ ἢἤπο ᾿πθ88 7 τϑρ ΘΕ ΓΟΓΣ 1110 ΒΘ] Πτ5 -- ᾽ σΓ. οἵ 

ὉΠ. τεπεσοίυλιδι, 16. ν. ὃ. 1ο. οἵ 12. -- ἔξεεῖ:, π|. -- ρίᾶβς. οφθησεται --- ὃ τιδὶ 

ὈγΟώβ Θ᾽ ΟΠ ΓΙῸΣ ἴπ σΓ. οἵ π|. --- "δ δοῶπε ροβῖ εοουοβα); ἀδαβῖ ἴῃ στ. οἵ Π1. 

[μονῖτ. ΧΠῚ, 3.-τ|. 

ΕΥΘΟΪΣ 2 
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» θᾶρτοο. εωπε Ἅε δὴ ΟὙΠΙρε εὐμᾶηπιρε ΕεβοἋᾺ πόϊ ποωβδ' 
δ. πωδλδρ᾽ Ἀπεοοώκκὰ ΔΎω πῆτε ποωβ ρωβ ππωδδρ' 
ΤΉΡΕΙ Ἀἰπεηουλαδ' ΧΙΝ Τεοᾶπε οὐ ΝΕΟΟΎΕΡΗ ΤΕ κᾶ τᾶ ΠΗΔῪ 

8. ΤΉΡΩ ἈΠΡΙΕΡΕΥΟ ερε πιερεγο τ ΤΗΣ ἐροοῦ᾽ "ΔΎΩ εἰὸ ρη- 
ΤῈ ἃ ποῦβῷ᾽ ρῴβο εβοᾺλ εχλλ πωδᾶρ᾽ ΤΉΡΟ ᾿πεοειουκλᾶ" 
ρὲ ΠΡΙΕΡΕΥΟ κἄάθἄριζε Ἀποωβρ᾽ χε διίπώωνε ΤΉΡΟ ἐπου- 

“βδᾶς 40 πκᾶθᾶρον. ἄνω δὲ ΠΕΡΟΟῪ ετ ον δουωνρ Εβ0 ἃ 
» διωώσ ΝόΙ ΟὙΔΎδΔ Ν᾽ εν δ΄ Η ἐὐἸοΎοΟΧ᾽ εὐηεχώρα. ἄγω π-ἴ 

ΘΙΕΡΕΎΟ εἀεῖγὸ ΤῊΣ ἐπλΎδ Ν᾽ ἘἸΟΎΟΧ᾽ ΔΎω πδΎΔ ν᾽ ΕΤΟΎΟΧ᾽ ἢ 
ΕΤΌΝ δ΄ εὐεχ ἂρ λεῦ οὙάκάθᾶρ Τοο τὰᾳρ πε᾿ εβοᾺ χε οὐοωβδ, 

6 πε. ερωᾶν πᾶΎδνη Ἅε ΕΤΟΎΟΧ᾽ Η ΕΤΟΝ ς᾽ ΟΝ ΉΤΟ ἄνω ἮΤΕ 
1 ΠΕΤΟΎΟΒΟΩ «θεβε’ εὔξεειὶ ἐρὰ ΤῸ ταπρΕρεΎο᾽ ἘΤΕῈ ΠΟΙΕΡΕΎΟ 

ΛΟ Τ᾽ ΔΎΩ ΕἰἸΟ ΟΗΗΤΕ ἃ πρρβ ὡἱβε επουβδςυ ΔΎΩ ἐρε 
18. ποι ΕρεΎο κἄθδριζε ἈἌἈπεῦορβ ποώπε πκάϑᾶρονυ : ἄγω ερ- 

ὡδνη᾽ ΟὙΟᾶρΡΞ᾽ Η ΟὟῸΡ δαὶ ΝΡΕΆΚΟΟ ᾿ῶπε οϑκ πωδᾶρ᾽ “΄πεε|- 
. σωλκᾶ᾽ ἄγω ΝΟΛΑΤΟΝ ἄγω ποώπε οὰκ πρλὰ ἀποᾶς ΝΟὶ 

ΟὙΟΎΔΗ᾽ ἐΟΟΎὙΟΒβΩ" Η εὐπορε’ εὐ ΓΟΥΎΒ ἄς Η εοτρεώρωτθ᾽ εὐϊεεὶ 

ὁ πνᾶδραλ πϑίερεγο ΝΠΉΕ ΠΡΙΕΡΕΎΟ Δο ΤῸ ΔΎΩ Εἰς ΘΗΗ͂ΤΕ 

πειορβ ϑβ θην ἐπδὰρ ᾿πεηοωκαδ᾽ εἃ πε πώώωδνε ἄαιον- 

Βδι᾽ ἐρὲ πΠϑιερεγο χὰρλεο χὲ οὙοώβο, πεν τ δαζθωπε ἘΡΡ᾿ 

3] πολρθ εν τ ἄπ πιρε εβοᾺ ριώως. ερῶδν πρϑιερεγο Ἅε ᾶῪ 

εροο ᾿ ἄΎω εἰῊὸ Ῥῆη τε ψ1πὲ ὼ εὐογοθ πε ΝΡΗ ΤΟ ἄγω. 
ψ.πε ΦιΡρΒὶ εὐ|98 ΒιηΎ πέϑοε, ρ3κ πυδδᾶρ᾽ ᾿πεορφολλδ΄ ΔΎΩ ΠἸΤΟΟ 
ΤΟΎ Η᾽ εοκρβλρωλα' ἐρὲ ΠΘΙΕΡΕΥΟ Ππορχο ΕβοᾺ ποᾶςϑα! ΝΘΟΟΎ. 

Ἐν ΕΞ, ᾿ ἐξ ἘΣ ΞΕ Ν 
ἐ ἈἈπυδᾶρ᾽ ΤΗΡῸ "᾿πεζιίιοίωλαδι, ΠΊ. (ΠῚ ΡΥ. πᾶν τὸ δερμια τῆς ἀφῆς -- τεα!ᾶπε 

ὧδ πεαογερητε, ΠΊ. χώς δ᾽ ῥᾶ τα, ΡΥ. χεφαάλὴς ἕως ποδων 5'πὸ αὐτου --- ἢ πιε- 

Ρευο, ἴΐα ςοά. -- ερος!. ροϑῖ ὅϑτης ποῇ Παρεῖαν ἴῃ σγ. οἷ πὶ. -- ερὲ πριερεγοὸ κἄ- 

θδᾶριζε ἀσποωβρ, ΠῚ. οὐορ Ἐπ! ΤΟΎΒος, τῖχε πιουηβ, ργᾶθς. χαθαριεὶ αὐτὸν ὁ τέρευς 

τὴν ἀφὴν -- ἰἰ Ἢ εὐονοῖ οχρίαπαῖ εὐοπρ, ἴἴ. ἰπῖτα ν. 15 εἴ τό Η ετοπρ εϑῖ ρίοββα:: 

τοῦ ΕτοΎοΣ --- ᾿ἦ τὰρ ΡΙῸ οτ' -- ΕΒΟἋ χε ἀδαβῖ ἴῃ ρῖ. εἴ π|. -- ἰδ σλλῖττο ΡΙῸ ἀπο- 
χαταστη Ξ- τη. ππεύτδοθϑο --- ἶ Ἄκος ΤῸ 586Ρ6 ΡΓΟ πΠ. εὐξεδν -- οψεται -- πα πεοιορβθ, 

ΓΏ. Ξ ΕΓ. τὴν ἀφὴν “-- τ 

στ. ὅγε πεεύῶδρ --- δ᾽ επεει, π|. -- ρσ. οφθησεται --- "ὃ πεηορᾷ ϑββην εππρυδιδιρο 
παπεοοώαλδι, ΡΓ. Ἢ οψις ταπεινοτερὰ του δερματος. 14. πη. 564 Παρεῖ πεειδὸ -- χες 

Ἦ ΟὟΟΡ Δα 50Πο]οη -- ο9κ ἜΌκΑν ““περξοώλαδι, Π1. (ἘΠῚ 

οὐοώβρο πε τδαίθώπε...... διώώςι, Π1. ΟὙΥ̓δόρ "τ τὲ ΟὙσΕΡ τ πε ἔἐδαφιρι Εθ0Ἃ ἔχεν 

πιερώοτ, σ΄. οτι λεπρὰ ἐστιν, ἐν τῷ ελχει: εἐξηνθησεν, ΑἸεχ. οπῖ. οὗν ΣΆ ΣΕ εροο, 

απο σα 564 6 η1| ΠΦΗ ΤῸ ΤᾺ γΙἀθῖαΓ δά ΠΟπΠΊΘη ΤΟΎΥΔΗ, ἄδεβῖ ἴῃ ΚΟΥ. εἴ ΠΏ. 

- δύω ἅκπὲ 5486 Ἀξπεοοώακδι, βῖ. χαὶ τάπεινον μὴ ἢ ἀπὸ του δερμαάτος τοῦ χρω- 
τος; 1ά4. πι. 5ε4 ἴῃ ἔπε Παρεῖ περδοῦδη -- Ἴππος ΤΟΥΔΗ, ΡΓ. αὐτῇ) Γἢ. Φδι. 

πα ον ἜΧΗΙ ἀρ ῦιν ας 
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Ε, 8 εουδηπώωπνε Ἅλε εθοὰ οχα πωδὰρ Ἀπεοιουλλᾶ᾽ πϑιέρεύο, 

ἌΞΗ ἐΘΕΙΔΝΘΈΚΕΗΙ ΟΥΦΡΒ ποωβρ, πε τ ἀ απιρε δι πεξοᾶω. ἜΡΙΝ 

τ΄ πα δεῖν λε δώ ο3Κ πεοίοωλλδ᾽ ΔΎ Ν τ αλπώρῷ εβολ᾽ ΟὙΟΎ ΔΗ; 
᾿ Ὧι φεπεοίοᾶςυ ΤΕ ἐρὲ ΠΘΙΕΡΕΥΟ κὰ Τἄριζε ὅλλλο : δΎω ερᾶν 
ἕ ΟὙΟΔΡΖ ὐὧπε ρΞ᾽ πωδδρ᾽ ἈνΝπεοουκκᾶ ΠΧΟΎΟ πκῶρ τ΄ ΔΎΩ 

ς΄ πούώπε ορδὶ ογ. πεεζδδρ᾽ ΠΟόῚ πλλὰ ἈΠΧΟΎΟ ΕΝ ΤΔΟΛΑΤΟΝ᾽ 
: ὑγλὰ ἀλλλδει ν᾽ εοἰοΎοβσ᾽ εβτρεώραχθ: ἢ εὐἰοεκ ἀΎδ ν᾽ εὐ] οΎοβ᾽ 

ΟΠ Ἐρεὲ ΠΡΙΕΡΕΎΟ ΝΔῪ ἐροο] ΔΎΩ εἰὸ φηΗ τε δαπώωονε πόὶ πῶ 
τ κπονοιεῦ επλλᾶ ΕἼῸ λλϑλδειν᾽ ΔΎΩ πεδρΒ ΕἸ 98 ΒΙΗῪ ΕβΟἋ 

32 δι πεουδᾶρ᾽ οὙοώβῷ, πε πᾶϊ εν ΔΉ πΙρε ΕβΟἋ οὶ πχοΟΎσ᾽ 

κα ἕρε πρϑιερευο χωϑῖν Ξλλλ0 1 ΟΥρὼΒ ποωβῷ πε: ερῶδπ ΘΕ 

᾿ς Ρεῦο Ἅλε ΝΔῪ εἐροῦ ΔΎΩ εἰὸ ΦΗΗΤΕ ποοοπ ἀπ᾿ λα πλλδειν᾽ 

᾿ς ΕΤΠΌΟρε πόὶ ΟὙο ὦ εἰ] οΟΎοβΟ: ΔΎΩ εχ Ἄλδῖν ΕΠ |9Β ΒΙΗΎ ΕβῸἋ 

ο ρῃπ πωυὰδρ᾽ το οὶ εἰ αι ΤΟΟ ἍΔε εὐἰκρδάρλα' ἐρὲ πριίερευο 

ν πορχο] εβολ ποὰ ως ΘΟΟΥ" ΔΎΩ εἐρὲ πριερεγο οι τα 

ἵ "τ ολιυ ἸΦΟΟΥΎ ΟΝ οὙπωρῷ δε εὐἰδ νπῶρ Εβ 0 Ἃ δι. 

 πωδδρ᾽ Ξ»"πεεζοιυλκᾶ᾽ ἐρε πϑριερεῦο χώρῶλ γυ1οο. ΟὙρὼβ π- 

88 οὐβο πεν δοπιρε, ΕεβοᾺ δ'ὶ Ππεχουα : ερῶδν ὙτῸ ἍΕ 

δε: πογώβ δώ ρ5᾽ πεολλᾶ ἀΎω ποτ πωρ εβθ0Ὰ δ᾽ πεοριϑᾶ- 
Γ ἥτε δρ᾽ πτδὶ Ἅε ποσώ᾽ εοκρβλρωυλι ΕἸῈ ΤΟΎΥΟΎ ΔΗ ἈΜΠΕΟΧΟΎΝ ΤΕ᾿ 
ῬΡΝ 

Ὁ Ἐρεὲ πο τενς πΠΡΙΞΕ εὐπποθὰ ΕΠ ΣΈΝΗ ἈΠΕΘΧΟΥΩ κι ΔΎΟΟυ 

ὶ γ᾽ 
᾿ 

εὐ δου -- ΟὙΟΥΔΗ ἀἰπεοίζοδι, τ. -- σζᾶθς, οἵ. ἄυτοὺ --- τ ΤΣ 

πετον, Πη. -- σίᾶες. τὸ υγιάᾶσθεν του χαταχαυματος -- εὐ|0 ἀκακδειπ᾽ -- πῇ. Τχε 
᾿ονακβιτι εχ π ίας ἴη 4016, σΓ. οὔῇ. -- ἀῃΐθ ρτϊ πη τ επουόβτ οπι. αὐγάζον τηλαυγὲς 

- εροεκ δύδι εἐὐουοβτῦ ρῖῸ φῖᾶθς. ἐχλευχον, πὶ. εὐτᾶπεθε οὐόθὼ ετϑρευρώς 
ἢ ε΄.-- ἢ ἔπαλδ. ΕἸῸ ἀκηϑδειτῖ ΡΓῸ ΠῚ. ΕἸ ΓΆΛΟΎΕ, ρΓ, εἰς τὸ αυγαζον -- πεαοιρΒ, αἵ 5ιρτα 

 ΡΙῸ οψις αὐτοὺ -- πῃ. πεςιδο -- πεαυδιᾶιρ, ΠῚ. -- 51. ΟΠ]. αὐτοῦ -- ὃ ἴῃ δΆκ ΒΌΡΘΓ ΨΕΓΒΌΠῚ 

᾿ς ἀρ ΐ. πηδη. -- ογρώβ,, εἴίατῃ ἱπέγα, ΡΓῸ πὶ. ουδόρ, σσ. ἄφη --- ὅ ἔρος ἀβεβῖ ἴῃ βῖ. εἴ πῇ. 

ΒΕ. ὄ Ὁ: τελεῖ) ΕἼΠΟΟΡΕ ΡΙῸ ἐν τω ἀυγαζοντι -- κκδῖτ (510) ἀδθβῖ ἴῃ σύᾶβς. εἴ Π1.) υἷ 

-- ΘΔ πα Ἀπεοοώλαδ. [πὶ ἴπ Πος ἴαπὶ ἴῃ 5661. Υ.7, Θἴ 4110] ῥα 551ΠῚ -- π φακ πεοῖουα, 

κ Ἴ 5. εν τὼ ελχει; τῇ. ὅγε πιῶδρ, ὟΝ ΤΙΚ. ἕθεν πιερον --- ὃ πττο -- ραγ5 δάάϊταπη οἷα- 

 ΠϊαΙΙ5 ΟΙΡῸ -- δὴὲ πεοαϑδ., ΠἸτογὰ ὃ ἰὰ πὴ ΟΠΊΐδ5α, Ταϑταϊα δϑῖ ΒΌΡΘΓ ὙΘΙΒΌΠΙ ἃ ΡΓ. ΠΊ8Π.; 

᾿ ΠῚ. εν πεῦιϑλδ' ΡΓῸ δῖ. χατὰ χωρᾶν -- πεοιυδᾶρ, ΠΙ. -- σΓ. ΟΠ]. αὐτου -- ΤΟΥΟΥΔΗ, 
ΕΑ ἰς ςοα. οὐπὶ ἀπρ ιοὶ ἀτιϊςαϊο -- ἀβπεο ΟΎΟΙ 15, πῇ. ἴτε οὙκώκ -- ῬΓ. --- ὅϑπετρε, 

Ἢ πηρπιρτᾶπα Αὐταϑα ροϑῖ ἰἰϊοσαπιὶ πὶ Ἐχοαἱτ ε, ΡΓῸ πετερε -- ΠΡΉΗ ΤΕ, Π1. Ξ- ΒΓ. πη ΤΟΥ. 

“, Ἦ ἢ 
; Τιενίς. ΧΠῚ, 22-29. 

[0} οι 
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Ὁ ΘΝ τεηᾶπε' Η ΘΝ τεομβαορ τ᾽ ἐρὲ πριερεγο νδΎ ἐπϑρᾷ ἄγω. 
εἰὸ πεηολλοτ᾽ ΘΒ ΒΙΗΎ ἐπρυδδρ ϑΞαπεαοώλκᾶ ἐρὲ οὐέω ἍΔε εὐ- 
ορ 00Ππ ΠΡῊ ΤῸ εο| ἀλλ᾽ ἐρὲ πριερεγο χώρλ ψἈλλλοο ΧῈ ᾿: 
οὐ ΟΝ πε’ πουβδ᾽ ππτεοᾶπε πε ἢ ποωβρ ΠΤΕΟ ΟΡ Ὺ πε. 

3] ΔΎΩ ἐρᾶν ΠπϑΙΕρΡΕΎΟ ἩΔΎ ἐπορᾷ ἰὐξαονγωθη ΔΎΟΣ εἰἴὸ ὯΙ 
ἜΡ ΤΕ Ππεό ει ἈΕΙΒΚΟΒΝΝ ἀπ᾽ γὼ τον αὶ ̓χπεοοωυλαδ᾽ γάῤ, " 

ὃ. ΠΟ ΡΒ ἘΡΡΟΥΟΘΙ ποᾶτο] ΝΦΟΟΥΠ ἄγω πϑιερεγο. ἐπε ας 
ἐπε ολλο τ᾽ οῳ1 παλλεροδοῦς! ΠΦΟΟΎ ΔΎΩ Εἰσ ΦΉΗΤΕ ψ3Πὲ μου κα- 
οὙ πωρῷ εβολ' εν ερβκοροθ (90Ο0Π ΠΟΗΗ ΤΟ ἄγω 

95. ΠΟ ΡΒ. χαπεοιοΎως αι ΕΝ ΘΒ ΒΙΗΎ ΕΝ επιωδιὰρ »"πεοηοώκαδ᾽ εαε-᾿ ἢ 
ΘΟΟΚΕΩ͂ εβολ᾽ περφ|οΎωςο! ἍὯε πΝεΚροοκεοι Δ Ύω ἐρὲ πϑιερευοοῦ 

Ψ πορχῶ Εβ0Ὰ ποᾶςϑῦ! ΠΡΟΟΎ ᾿᾿πλλεροεπον ΔΎ ΔΎΩ πϑιεέρεγο,. 
Εν ΔΎ ἘΠΕ ΟΣ ο.,... πλλεροδϑῦ ΠΦΟΟΎ ΔΎΩ εἰὸ ὃηη- Ὁ 
τε μπὲ περφογώζϑυα πώωρῷ εβθολ οϑῷα πωδᾶρ "»πεοιουλαδ᾽ καπ- 
ποᾶ τρεαφοοκεαῖ εβολ᾽ ΔΎΩ πινΐὲ ᾿» πε οΎς πε θΒ βιΗΥ 
ἀπ᾿ ἐπωδὰρ Ἀπεοοωυλλᾶ᾽ πριερευο εὐεκάθᾶριζε βέλδοῦ ἄγω 
επειϑώκα Ν πε δοῦτε πεκύῶπε εὐ ΒΗ Θ᾽ οὙπώρι9 δε 
εἰ δπηπώρ εβοἋ πόιὶ περουςο φὰς πω ᾶδρ᾽ χαπεαουσραδις “ἢ 

Ὁ ΑΝ Νοδ ΝΟΤΒΒΟ ερε πδιερεῦοὸ ἩΔῪ ΕΡΒΒΣ ΔΎΩ εἰὸ δῆηπτε, Ὁ 
δαπώρ πΝό πουώςε δΡΑΙ δ5»ν πωδδρ᾽ »πεηοιυναᾶ᾽ ΝΝῈ π-ι᾿ 

ὅτ ΘΙΕΡΕΥΟ ΔΛΟ.Ὗ  " ΕἸ θεὲ πα εὐρλορ χε πᾶὶ δαχώρ αν, τὰ ΚΣ 

ὠδησὼ δε πηδϑρν πε β δ Ὰ πόιὶ πους 55 πεηοωκκδ᾽ ἄγω 
πῆτε οὐ εὐκηλα “Του εορδὶ ΠΡῊ Το ΠΟΎΣ ΔΙ Το ἂΣ 
ερε πρώλλκε πε ο ΒΒΗΝ: ΔΎΩ πρίερεῦο επεκάθἄριζε, “- . 

8. Ἀ06: δΔδΎω ὀγδορῦς Η οὙὐοριλλε εοδηςσωπε οῳκ πωδδρ᾽, 

ὃ) ΜΠΤΕΘΟΔΡΞ ΝΟῖῚ ΟὟ ΤΟ ἘΕσΟΎΟΒΩΘ᾽ ἐολλοΎ,᾽ εβθο λ΄ ἘΡ ἐτια...ὅ: κὴ 

ἩΑΎ Ἔρος ἀΎω ἘΠῸ ΘΗΉ ΤΕ ΣΕ ἔμετος οἢ ἐδ 
ΠΝ ΤΟΙ 

9 σεᾶπε οἵ τε λορτ, Π1. --ἰ σι. ἔδῴε εἵ ἔαβορτ, ἰά. ἴπ ν. 5648. --- “Ὁ εοϑδλαὴςς ἀρῖ 

Ξ ρῖ. λεπτή [ογίαβϑα ῥγῸ εὐεῦοαλ δμδέ 115, ἰθγιμῖ5, τὰ. τδούδος ἀπϑηρου (510), ΜΉ, π- ἐπ 

φρηω --- "' κεπεοονώςς! 15, στ. οἵ ἢ}. βίῃβ αὐτου; 146Πῃ ἴῃ 5666. -- πέδεισε -- πῇ. πεα-᾿ 

80, στ. 5ῖηθ αὐτου --- "ἢ ̓ Ἐπεσθϑλθτη, ΠΊ. επιδῦρ -- ΡΓ. τὴν ἀφὴν -- ΠΦΝΗΤΟ ἴῃ Μταγα, ἢ ΓΝ 

τᾷηχθῃ ΤΠ} νἱάθτυτ -- ὅἢ ερρεροοόκεο Εβ 0 Ἃ,, Π2. γοοῖπ5. εὙέζθεκο πιοῦδρ -- ἜΝ 

το δερμια - ΤΠ ΠΈΚΦΟΟΚΕΩΙ, ΠῚ. ἩΠΟΎΦΟΚΕ - Ξ οὐ ξυρηθηδεται -- “ΡοΒϑὲ πόροι! ΟΠ]. τον ὄῦχα 

δριβδινφ με»: Ξὲ μῆζ," -“..-- 38 ἜΡΕΒΘΘΒΟΣΕ τῇ. θρουφοκϑει -- τὸ ξυρηθηναι αυτῦν -- ̓ πηεηϑοῖτε. 2, 

᾿ πρλϑρα, 

90 

Ξ- Π1.»), ΡΓ. οἵη. αὐτου --- ὅδ ερο6 Ξ- Π].,) ΚΓ. ΟΠΊ. -- πδὶ τ--' Π1.,), ΡΥ, ΟΠ. --τ 

ΠΕΙΒΔᾺ, Π1. Ἀκπεζλλθο, σι, ἐνώπιον - ρα πεηοώμδ, τη. Ἄλπεςίλλδι, 8. ἐπι. χώρας, 

- πρώκλιε ἀδεβῖ ἴῃ ργᾶθο, οἵ τη. -- ὅδ οὐτο᾽ ῬΙῸ αυγᾶσμ. ατα (Α. αυγασμ.α) -- δΑμδα. 

- ὅϑ ἔροςᾳς ἀδεβϑῖ ἴῃ ρσ. εἴ ἢ}. -- ετὸ ϑφήῆτε [ἴα ἀεϑβίηϊτ [0]. Κϑ--Ἃ ; ρεσηΐῖ [0]. Ἅδ-ἈΒ. 

«ον. ΧΙ, 30-39. 
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ΧΙΥ. ᾿ ἢ . 5 

Σ εεθρίωκε φτπεοοί '"ΤΉΡΟ πο χοκΆλε ΟΝ ΟὙΆΛΟΟΎ ποωπε 
εὐ τ Β ΒΗ ΔΎ κπποὰ πᾶὶ εὐεβκ᾽ ἐφ ΟΥ Ν᾿ ΕἸπΔρελΑ ΒΟΉ" 

9 ΔΎω ποσώ ἈπΒῸλ Ὁπεοηΐ ποᾶςο πΡΟΟΥ. δΎω ρϑκ πάλε - 
ὁδοῦ ΠΡΟΟΎεἀερώυκε Ἀἀπεα οι 'ΤΉΡΟ εοδπε' ΑΝ ΤΈΘΔΛΟΡ Τ᾽ 
ΝΠ πεύλεχηρ᾽ ΔΎΩ ὦ πα τοις εεφοοκΚοΎ εβολ΄ πὸ- 
«ὐὐὐλλ᾽ ΝΝΕΟΘΟΙΤε πα χεκλὶ πεοοωλλᾶ ΟΝ ΟὙΛΛΟΟΥ͂ πόζθοπε 

ι΄ 0 πκάᾶθδροο. ἄνω ρϑλ πλλερι.υλοΟΎΝ ΠΡΟΟΎ εὐεχιὶ πριειβ 
ΟΝ ΔΎ ΕΝ ΧΘΙΝ᾿ ΠΦΗΤΟῪ ΕὙΝΔΡ ΟὙΡΟΆΆΠε᾽ ΔΎΩ ΟὙΕΟΟΟῪ Ε.15 
χΒιν ΠΦΗΤΕΙ εὐ ἂρ ΟὙΡολΆπε᾿ ΔΎΩ «ΟΟΛΛΝ Ἢ ΠΡΕΛΛΗΤ ΠΟΔΑΛΙΤ, 

τ ΕὙΥ̓ΘΎΟΙΔ΄ ΕὐἸΟΎΟςΘΔΑ οἱ περ ΔΎ ΟὟΔΟΚ περ δύΎω πρϑιε- 
ΡΕΎο τῆ τ βθ0 εὐετᾶρο ἐρᾶ ΤῸ πρώλλε εΤΟΎΝ ἄκδθδριζε 

τς χερηοο ΜΓ Νεϊκεεῖλοο ἌΧΠΕΛΛΤΟ ΕβῸΟᾺλ ἈπΠΧΟεΙΟ διρᾶλ προ᾿ 

ἕ 1 ἩΤΕΟΚΗΝῊ ἀπλλδρτΎριον. δΎω ΠΕ πΘΙΕΡΕΥΟ χι Ξ,“πουὰ 

πΝΈΘΙεΙ θ᾽ πα τ ρος ἐρὰ Τὰ ΕἸ μὲ πῆοβε ἈΝ πλὸκ ππερ' πῸ- 

ὃ ΠΟΡΧΟῪ ΕβοΟἋᾺ πουδῴοριολλᾶ ἈΜΠΕΛΑΤΟ Εβθ0Ὰ πχοεῖο. ΔΎ 

εὐγεωώώτ᾽ ψπερίειβ ολὲ πλλὰ εὐ ουνδῦων ΝΦΗΤΟ ππε- 
ΘΎοΙδ ορὰ ποβε' ΔΎω πετουνᾶδο προλοκδυτωλι ποεᾶδα) 
δ πὰ ετοσᾶδ θ᾽ πετουπδωδὰ το τὰρ φὰ ποβε' εὐ|Ὸὸ ἴθε 

πετουνᾶ τᾶδο οὰ ΤΆΛΝ Τ ἃ ΤΟΟΟΎΝ᾽ ΕἸ ρεϑῶπε ἈΔΠΟΕΡΕΎΟ᾽ 
ππετουᾶδβ πνετουᾶλβ. ΔΎΩ πριερευο εεχι εβ ολ᾽ φ.3Ὰ πε- 
ΝΟ Ἀπετουνᾶδο ρὰ ποβε' πῆτε πριερεῦο κᾶδο᾽ ΕΧῊ ὁ ΤΉΝ 
ς πἄπᾶλχε πουνδαι ἈἈπετουνἄκδθδᾶριζε φἈνλλ0} ΔΎΩ ΕΝ 
ὅτηο Νπεοσδιχ πον ᾶλλ ΔΎΩ ΕΧἮ ὁ᾽.ΤΗΟ Ν᾿ ΤΕΘΠΟΎΕΡΗ ΤΕ ποῪ- 
δ ΔΎΩ ερε πΠριερεγο χὶ Εεβ0Ἃ οϑκ πλοκ᾽ ππερ' ποπῶρ τ 
αν τόιχ ποβουρ᾽ ᾿ἰπριερεῦο δύΎω ερεὲ πριερεὺο οὧπ 35- 
πε ΤΉΉβΒεὲ ΝΟΎΝ δλλ' ΕβΟἋᾺ ρῳκ πῆεὲρ ΕἸΟΙ ΧΙ ΤΈΕΟσΙχ πο ΒΟΎΡ᾽ 
ΔΎΩ εὐεορᾶν Τιζε 31 ΠΕ ΤΉΗβε ποᾶοϑο πΟΟπ ἈΠΕΛΛΤΟ ΕΒΟἋ 

ΧΙΝ, ὃ χεπβθοκ “επειηῖ -- ρυ.. τ. οΔβοᾺ πτὶ πδιρελλβολη ---  ροβῖ ρηϊπη πὶ ΔΎ 
οἴ. εεώῶπε -- εσται -- ΤΕΟ ΛΟρΡῪ οἵ πεο λλεχτρ - Π],») ΚΓ. ΑΡ5416 αὐτου -- τρίς, 

Τη. -- στ. αὐτου -- ππεοϑοῦτε -- Π1.») ρίαθο. δῖπθ αὐτου --- [ἢ ΕΪΚΕΕΤΆΟΟ,, ΠΙΘΙΠΡΠ. σδιὶ 

-  ταυτα --- “ἢ πο τᾶϑος, ερδ το, ΠΙΘΙΊΡὮ. εοξειῖα! ἔρρηιὶ -- προςάξει --- ὃ εγεωώωτ᾽ 
᾿ς ϑητ6 οἷς πλιὰ ετουᾶδβ, πὶ. -- σσύ. σφαξουσι τὸν ἀμνὸν εν τοπῳ οὐ σφαξουσι τὰ 

Ὀλοχαυτωμαᾶτα χαι τὰ περι ἀμαρτιας; εν τοπὼ ἀγιὼ - ππετονδδβ 15, ΡΓῸ πε- 

 ποΥδδβ πηπετουᾶδβ πε --- “ἢ ἙἈπετούηδ δαὶ “ πΌβε ῥα 5810 Ῥ͵ΙῸ Π1. -- σσύ. τοὺ τῆς 

᾿ πλημμελειας -- ττεοδίκ εἴ ἩΠ᾿ΤΕΟΟΎΕΡΗΤΕ -- Π].,) ΚΓ. ἄῦβαις αὐτου --- ὃ πριερεγο 

Ε-- ΤῊ.) 51. ΟΠ1. -- ΠΕΟΙ ΤΉΗΒΕ Ὀ]5 -- Π1.») 51. ΟΠ]. αὐτου -- εὐεο ρδιτιζε -- ρανεῖ, 

Τιενῖς. ΧΙΥ͂, 8-τό. [10] 

8. [δΎω πετοΥυνᾶκάθδρι) ζε 5 1λλ06 εὐειϑυλλ᾽ πνεα  οἴ τε ἀΎω ΤΡ ς ἘΠ: 
ΘΟ. ἿΣ 

ἘΠ ΈΘΙΣ ἢ 



ΘΟ. 2 

ἘΡΑ͂Ν ΣΡ ΑΜΑΝ, δ ἀρΗρ ΤῸ, 
δ: Ἅ γι μοΣ Ἃ "κά 

7: 

τ ἈΠ ΧΟΕΙΟ πῆεὲρ ε εν Ἰἄσοεεπε ΟΝ τε σιχ᾽ ἐρὲ ΠΡΙΕΡΕΎΟ 
Κᾶδει εχ οί. την πλᾶᾶχε που λλ' ἈΠετΤ ΟὙπἄκδθδριζε 
Ἀλλλθο ΔΎΩ ΕΧἮ ὁ᾽ΤΗΟ Ν ΤΕΟδΙχ ΠΟΎΝ ἄλλ᾽ ΔΎΩ ΕΧΝἮ οι.τηο π- 
ΤΕΟΟΎΕΡΗ ΤΕ ΠΟΎΝ ἅλα ΕΒΟἋᾺ οὰκ πεονοο πετουνᾶτᾶδο ἃ 

8. πΌβΒε’ ππεὲρ, λε εν τἄθοεεπε ΕἸΟΙΧΗ ΤΟΙχΧ Ξ1Π0]ΕΡΕΎΟ᾽ Ερε 
ΠπΘΙΕρΡΕεῪ κἄδα διχν ἡ Τἄπε πε ουπάκδθδαριζε ψλλλοο ΔΎΩ 

19. Εερὲ πριεέερεῦοὸ τωβϑ εχϑοὶ ἌΧ ΠελΑΤΟ ΕβοᾺ πχοεῖο. ἄγω Εερε 
ΠΟΘΙΕΡΕΥΌ εἰνὲ Ἀπετου νᾶ ταᾶδο οὰ ποβε' πῆτε πριερεγο τῶβϑ᾽ 
εχλὰ πετουνἄκδθδριζε ἴλλ06) ΕΒΟἋ ολξ πεοφνοβε ἀγὼ ἈΝ ποδς 

Ὁ πἂϊ ἐρὲε πριερεγο ων Ἀπρολοκάυτωμκᾶ. δΎΩ ερε πρι- 
ΕΡΕΥΟ τἄλλο ερρδὰϊΐ »προλοκδΎτωμλᾶ ΚΝ ΤΕΘΎΟΙΔ εΕχλς πε-ὶ 
ΘΎΟΙΔΟΤΗΉΡΙΟΝ᾽ ἈΚΠΕΛΑΤΟῸ ΕβΟἋᾺ ἈΠΧΟοεΙΟ ΝΉΤΕ πριερεγο τῶβϑ᾽ 

1. ἐχυο᾽ πακάϑθδᾶριζε: εὔωπε ἍΕ εο0 ἰπρΗΚε ΕΝ ΤΟΟΤῸ πᾶ τᾶς 
δὲ πεταν ἃ τἄδο. Δ ν΄ ἐεχὶ ΠΟΎ ΙΕ θ᾽ ΝΟΥ Ὗ ἐπε ΤΔΡ ΟΕ 
ΕἸ ΒΗΗ Τα εὐᾶφερελλὰ ορώστε ετωβο ἐχο" ΔΎΩ ΟὟΝῈ ΜΛΗΤ᾿ 
πῶ ποᾶλλ τ᾽ ἐἀΠΟΎΟΟΣΑ δὲ περ ΕὙΘΎΟΙΔ᾽ ΔΎΩ ΟὙΔΟΚ Ππεδ᾽ 

᾿ ΔΎΩ ὄρμαπωδη ΟΝ ΔΎ Η “Δ. ΟΝ ΔΎ πόροολλπε' πεν τὰ Το- 

ΟΤῚ τἄάροου. ἄυὼ οὐύρμπουᾶπ εγετᾶδο ρὰ ποβε' πκεουδ᾽ 
8. Ἅε εὐϑολοκάυτωμᾶ: ΔΎΩ εἘὐἸεν ΤΟΎ ορλλ παλερ λοΎΝ᾽ ἣ- 

ΘΟΟῪ ετβε κᾶθδριζε κλλλος ἐρὰ ΤῸ] ΞΞΝ }ΠΟΎΗΗ θ᾽ ἐρλὰ προ π'τε- 
4. ΟΚΗΝΗ᾽ ἈΠΑΑΔΡΤΎΡΙΟΝ᾽ ἈΠΕΡΑΤΟ ΕβῸᾺλ ὥπχοεις, ᾿δΔΎΩ ερε 

᾿πριερεγο χι Ἀπεριειβ᾽ ετου νὰ τἄδο ρὰ ποβε' ἈἊΜΝ πλοκ᾽ π- 
νε΄ ΝΤΕ πριΈρεγο ΤΑ ΔΟΟΥΎ εἐρρᾶϊ ποΎεπιθελλᾶ Η ΝΟΥΤΔΔΟ 

856. ἈΛΠΕΛΑΛΤΟ ΕΒΟᾺ Ἄπχοειο. ἄγω εὐεώωσ τ᾽ Ἀἀπεριειβ᾽ φὰ ΝοΟβθε' 

ἮΤΕ ΠΡΙΕΡΕΥῸΟ Χι ΕβΟἋ οφβλ πεοῆῦοῦ Ἀπεριειβ᾽ οὰ ποβε' πακω 

ἌΚΛΟΟ εχλὶ πρλᾶάχε που ᾶλα πετουνἄκάθδριζε χλλλοο) 

ἐ δὴ τεοσίᾳ -- Π1., 51. τὸ ὃν εν τὴ χξιρι, Α. οπλ. ὃν -- τ πτεοδίχ εἴ τ ΕΠ ΟΎΕΡΗΤΕ 

Ἐ 5αΡΓα -- ηγ. ΕΧ ᾿ἰηραδα ᾿π601]6, ΡΓ. Ρᾶβϑϑιπη οὔ. αὐτου -- ΕΒΟᾺ ορὰα πεοιοσ" 5686 δἃ 

ἴοβε, ΠΊ. -- ΡΤ. ἐπὶ τὸν τοπὸν του αιμᾶτος του τῆς πλημμελειας --- “ὃ πρίερεν 

ΡΙῸ πρίερεύο -- " ἐρε... εἰτε ῬΓῸ ρζ. ποιησει -- ΠΊ. -- πεείποβε -- σΓ., τῇ. ΟΠ]. 58{Π- 

ΧΟΠῚ -- απποᾶδ πδὶ, 1. Ξ- σΓ. μετὰ τοῦτο --- “πὸ ἴῃ πρηκε ἴῃ {πτυγὰ -- ΕΠ ΤΟΟ ΤΟΙ 

τδτᾶρε πετοηδτδδο δ, ΠῚ. -- σίᾶθς. χαι ἡ χεῖρ αὐτοῦ μη ευρισχὴ -- ΠΟΎΘΙΕΙΒ᾽ 

ΠπΟΎΩΤ -- ργάθς,, Π1. ἃ44. ἐδ ΕροΎ ρολῖπι -- ἰῖογα 8. ἴῃ ΕἸΒΗΗ ΤῸ ποῃ αἀϊδίηςίε Ἰοριταῦ, 

ποΥπε ἀλη τ᾿ ΤΩΙ ΡΓῸ ΠΙΘΠΏΡΗ. οὙὟδὶ πρελλητ -- ὃε κατον -- Ροβῖ οὐλοκ Οοπῖ. ποτ 

-- ἢ" δύω οὐδραεπωυδπ᾽ εὐετδᾶδε,, ΠηΘΠΊΡἢ. -- στ. χαν ἐσται ἡ μια - ΧῈ ῬΙῸ χα! 

-- ὃ δηΐς Ερᾶ τ Π1. Τα ΡΘῖ εσ ἙΕ ΟὟ --- 5 πρίερεγο δηΐθ δ ἈΟΟΎ ἀβέβῖ ἴῃ ῥσ. εἴ "τῇ. 

-Ἦ που. 50 ΠΟ] Ποη Ππονεπιθελλσι, ΡΙῸ 400 π|. ἰερί πουσιᾺ -- "ἢ Αἰζογα μι 5- 

πεδιειβ᾽ ὃδ. ἴοβε, ΠΊ. - στᾶθς. τοῦ τῆς πλημμελειας -- δηΐο πααδδᾶκε ΟΠ]: δτης,, 

ΓᾺ. Ξ- ΒΓ. τὸν λοβον -- ππτεοσί εἴ πε ονερητε αἵ 5ΌΡΓΑ -- Π.;) ΚΓ. ΟΠ]. αὐτου. 

εν. ΧΙΝ, 17-2ς. 



70 

ΔΎΩ εχνἧν ο΄'ντηο δ  εοσιχ ΝΟΎΝ δλλ ΔΎΩ ΕΝ ΟΊΤΗΟ Ν ΕΟΟΎΥΕ- 

ΠΠ ςὲ ΡΗ͂τε πουνᾶλι. δΔΎω ἐρὲ ΠρΙΕρΕΥΟ πῶ Τ ΕβΟᾺ δι ππερ᾽ εχν 

Πα τεοσδιχ ΝρβΟΥρΡ' πΠΡΉΕ ΠΙΕΡΕΥΟ φοράν ΤΙΖΕ ο3Α ΠΕ ΤΉΗβε 
ΝΟΎΝδΔΑὶ Εβ0ῸᾺ οΆΑ ππερ᾽ ΕἸ ΙΝ τεῦ σχ πο ΒΟΥρΡ᾽ ποᾶα ποοπ 

95 ἈΞ ΠΕΛΑΤΟ ΒΟᾺ ΠΧΟειο ΔΎΩ ἐρὲ ΠΡΙΕΡΕΥΟ Κῷ ἐβοκ δὰ πνερϑ᾽ 
ΟΠ ετον τεοσιχ εἐχἣν ο΄.τηο ἅπλᾶδχε ΝΟΎΝἄλα ἈΠπετουνἄκᾶ- 

θᾶριζε ἀλλο ΔΎΩ εἐχν δτηο ΝΠ ͵ΤΕΟδΙΧ ΠΟΎΝ δαλ' ΔΎΩ εν 
ς΄ Ὅϑτηο ΝΤΕΟΠΟΎΕΡΗΤΕ ΝΟΥ Ν ἄλλ εχλὰ πλλὰ ἈΠΈΟΝΟΟ ἈΠΕΝΤ ΔΎ- 
ἜΣ ὦ τᾶδο δὰ ποβε' πεντδοοεεπε Ἅε ορϑλ πΐερ ΕἸῸΝ ΤΟχ 5“4π- 

διΕρεΎο᾽ εὐεκᾶ λοι! ΦΥΧΝ τ ἂπε ἈἌπεν τ ἀΎΚδαθδριζε Ἀλλλοο ΔΎΩ 
νὰν “Ρ- τωβδ εἐχῴῶο ἈΛΠΕΛΑΤΟ ΕΒΟἋΔ ΨἈΠΧῸΕΙΟΪ 

ὡς ὍΣ 

ἥ Γν. πςνφο νιν ως ὕριο πτεοάδκδϑθδροιδ᾽ ποῦύῶπε εοχδρ λψΑ᾽ 

ΔΎΩ πλλᾶπνΝκοτκΚ ΤΉΡΟ ΕΤΌΟΝ ΔΝ ΚΟΤΚ οιχο ΠΝΕΦΟΟῪ 
ἸΤΉΡΟΥ ΝΠ τεοδρΎοιο εὐεωπε πᾶ κᾶ τᾶ πα ΚΟΥ Κ ΝΠ Ήεο- 

᾿ τὠμὺ ΔΎΩ ΟΚΕΎΟΟ πιλν᾽ ετονᾶφλλοοο οιχωο" εὐέεώωπε εὐχᾶ- 
Ἢ δ᾽ διι' κατὰ τἀκάϑθδροιὰᾶ ππτεοῦρω ΟὟΟΝ πιλλ ετνδχωρ; 

Χ ᾿ς εροΟΥ᾿ εὐεώωώπε εὐχᾶρ κ᾽ ἀΎω εὐεϑώαλ πνέει δοῖ τε πα ειδ 
᾿ς πεοοωνδ Εβ0ἋᾺ ΟΝ ΟὙΜΛΟΟΥ πομύῶπε εὐ πᾶκᾶθδᾶρτοο ἃ 

πηδΥ π ΠΡΟΥΦε. εοὠὐδηκάθδριζε Ἅε εβολον ΤΕΟΘΡΎΟΙΟ᾽ εσε- 
ὡπ᾿ πᾶς ποᾶσ προου δὼ πποᾶ νδὶ εοεώωπε ἐο  ΒΒΗΎ. 
ἄγω δγὲ παλλεριυλλουν, ΠΦΟΟΎ ἐσεχι πᾶ πόρλεποὰ ν᾽ ΟΝ ΔΎ 

Ἢ ““δὸ σηνδὺῪ πόροολιπε' ΠῸΝ ΤΟΎ ερὰ Το] ἈΛπ2 ἹΕρεΎΟ᾽ ἐρβὰ Προ᾽ 

ἜΟΚΗΝΗ ἈἈΠΑΔΡΤΎΡΙΟΝ ΔΎΩ εἕρὲ πϑιίερευο τἄλλο ἈΠΟῪ δ 
ΔΟΥ δὰ ποβε' ἀυω πκεουὰ ΕὙΡοΟλΔοκΔ Ύ τ λδ΄ ΜῊ͵ἸΕ πϑι- 

ὃ ὙῸ τωβϑ εχώσ ψἌπερῖῖτο Εβ0Ὰ καπχοίο ΕεβΟἋ δὴ ΤΕΦΡΎΟΙΟ 

δ ̓  πτεοδκάθᾶροιὰ. ἄγ Ἦγτρε φότε πε πῆώθηρε ἈΝΠΙΗᾺ 

᾿. εἐβος. δὴ πεγᾶκᾶθδροιδ᾽ ΝΟΕΤ ἈΔΑΛΟῪ ΕἼ ΒΕ εὐφήρον φόνον αν ὑὸν 8.31 

πε πτρευχωρας ΤῊ ΔΟΚΗΝΗ ΕἸΘ9ΟΟΙΤ᾽ ΝΦΉ ΤΟΥ. πᾶ! πὲ πῆολλοο ἡ 
ψ ----Ἐο.Ἅ- 

ἢ εχ πεδία -- πη.) ΡΓ. ἐπι τὴν χεῖρα του ιέρεως --- "ἢ ττε,... δρδιτιζε - ρΓ.» 

ΠΟ ΠΠΘΠΡΗ. ἔπε πιουηβ ὧλδι.... πτεα πον... - πείύτηηβε -- ΠΠΘΠΊΡἢ., ΚΓ. δ5ῖπ6 αὐτου 

“--- τ [0]. ἀτ- ἈᾺ ἀεβίπις δἡ νοῖρὰ δύω ἐρε; 486 βε]υ πη, Ὁηςῖβ ἱποῖδα εχ οοη- 
ἰδοζαγα Γοϑα[α1 : ἄο [Ὁ]1ὰ ρεγίθγαηι --- ΧΝ, "ὃ πτεορρύοιο -- Ναῖ. εἴ πὶ. 16.» ἮΨ. 

Γ -- : Ν . 7 

ΠρΙ-. οπη. αὐτῆς -- τὑτεοτυρῳ δ5 -- Π1., ΡΓ. τῆς ἀφεῦρου 5ἷπε αὐτῆς --- "ἢ ετηδκώρ᾽ 

ροῦν - ὙΠ πὸ Ἰοχίας, ΞΟ νἈ3 ΠῚ ν᾿ τὰς Ξ σγάθοι τίνος αὐτῆς -- ππεείϑοῖῦτε 
᾿- : : 28 ᾿ Ἔ ΚΕ Τὰ, οἵ ΠΘΡΓ., 81. ἀρ54α6 αὐτου -- πεοώακδι, σΓ. τὸ σώμα, τ. οἴῆ. --- ὅ8 πτεοδρυοῖο 

ἢ - ΤΩΘΠΊΡΠ.» ὅτᾶθς. ΟΠ]. αὐτῆς --- ὅ πδο -- Π1.») ΡΙ. αὐτῇ --- "ἢ χερεοοῦ -- τη.» ΚΓ. ΟΠ]: 

τ πετρε ρότε τὐῶπε, π|. Δριτουῦ πρεσερϑοῦ -- σΓ. εὐλαβεῖς ποιησετε. 

1ενῖτ. ΧΙΝ, 26-29. ΧΝ, 25:32. 

ἦρ. Ἅ9: 

ΓΟ τ: 

ἜΚ ΦΟΙ ΣΙ 
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ἈΧΠΕΤῸ ΠΥΟΝΟΘΡΎΗΟ᾽ ΔΎΩ ΠΕΤΈρε οπεραλᾶ πᾶεὶ Εβ ΟἋ ὅλλοο 
8 ΕὙΧΟΡΆΑ ἘΜ ΗΔΉΠΚΟΥΚ᾽ ΕΤρεοχώρας ορᾶὶ πρη τ ἄγω 

ΝΠ ΤΕΤΈΡΕ ΠΕΟΝΟΟ (9ΟὟΟ ἅ,100 οὴ τεοῦρω ἄγω πέτὸ πτὸ- 
ΠΟΘΡΎΗΟ ΟΝ ΤΕΟΦΘΡΎΟΙΟΓ ΠΟΟΟΥΤ᾽ Η τεοριλλε ἀΎω πρώϑλλε 

ΧΥΙ.1 ΕἸΝΔΝΚΟΥΚ ἈΝ ΠΕΤῸ πῶρω: δγωῳ πχοεῖο φᾶχε 4μ“1π- 
ποᾶ ΠΟΕΛΛΟῪ ΠΟῚ πῆρε ΟΝ ΔΎ πᾶδρωπ' οὺκ ΠΤΡΕΥΤ ἄλΟ ερρδὶ 

9 ΠΟΎΥΚΟΦῊῪ πούλλλλο ἈΜΠΈΕΛΑΤΟ ΕΒΟἋ ἈἌΠΧΟΕΙΟ ΔΎΛΟΥ ΔΎΩ 

πεχε πχοΐο ἐφ ΟΎ Ν᾽ ολλ Δ ΟΎΟΗΟ᾽ εὐὐχὼ κκλλοο πᾶ χὲ ᾶχε, 
ἈΠ πᾶδρωπ᾽ πεέκοον ΠΟΤ βΚκ ΕΡΟΎΝ᾽ ΠΗΔΎ πι|νλι᾽ εἐπλλᾶ 
ετογυᾶδ β᾽ ἐποᾶ ποῦν Ν᾿ αἀπκὰ Ὑ ΔΠΕΤ δολλδ΄ ἐπ ο᾽ πριλδοτη- 
ριον πᾶὶ ΕΤΘΙΧΝ Ταϊβωτου ἈπλλδρτΤΎΡΙΟΝ᾽ ΔΎΩ ΠΟΝΔΑΛΟΎ 
ἀπ’ εἰπδουώνο πὰρ ΕβΟἋ οι΄ὴ Τεκλοοῖλε εχλλ πριΆδΔΟΤΉΡΙΟΝ. 

9. ΔΎΩ τὰϊ τε θὲ ετεέρε ἄδρων᾽ πᾶβϑωκ ἐφροΎνπ ἐπλλᾶ ετου- 
ἄδβ' δὴ οὐλλᾶοε, ΕεβοἌ δ ΝΕΦΟΟῪ ρὰ ποβε' ἄγω οὙοῖλε εὐ- 

« φρολοκάυτωμκᾶ. ἄγω ΟὙΩ ΤΉΝ πειᾶδνΎ εοογᾶᾶβ εὐετἄδο 
διωώωσ" ἄγω ΟὙπεριοκελιον᾽ πειᾶ ΔῪ εὐεωπε ες πεοοουλαᾶ᾽ 

ΔΎΩ “ἐπ ξελλορα ΠΟΥεΝ ζῶ ΝΗ πειᾶδ᾽ ΔΎΩ ΟὙδΙἌΆΔΡΙΟ προ θοῦ εαε- 

κᾶδο ρϑιχώσ φεπϑοῖτε τᾶρ πὲ εγογᾶδ θ᾽ ΔΎω εδεείὼ εβ 0 Ἃ 
5 κιπεηολλᾶ ΤΉΡΟ ΟΝ ΟὙΛΟΟΥ ΠΟΤ ΔΎ οι. δγῳ ΕΠ ΕΧῚ 

Π ΉΤΟΟΤΟ Πἰ ΤΟΎ ΔΥΩΟΥΗ᾽ ΝΠ ΝΘΗΡΕ ἈΛΠΙῊΣΔ πβ δ δα ΟΟΥΤ ΟἸΔῪΎ 
εβολον πβᾶδλιπε δὰ ποβε' ἄγω οὙοΐδε που τ᾽ ΕὙδολοκδυ- 

ὁ τωμᾶ. δΔΎω ἄδρων εἄξεεινε δίπεοββδοε ο δ᾽ ποβε' ποῦτβϑ, 

1 ἔχς ἈῸῚ πεοηῖ. δἄγω εὔεχι ἄπβᾶδλπε ΟΝ ΔΎ ΠΟΤ ΔΦΟΟΎ 
ερᾶ ΤΟΎ ἈἌΠΕΛΛΤΟ ΕβΟᾺ ἈΠπχοῖς οᾶὰρ ΤῈ προ ΝΜ ΤΕΟΚΗΝῊ 9“4π- 

8. ΑΔΡΤΎΡΙΟΝ πτὲ ἄδρων κῶ εχϑὰ πβᾶδαιπε οη"ΔῪ πρεὴη- 

ΚἌΗΡΟΟ᾽ ΟὙΚΔΗΡΟΟ ἈΠΧΟεΙΟ ΔΎΩ ΟὙΚΔΗΡΟΟ ΜΝΜΠΕΤΟΎΛΛΟΥΤΕ 
9 Εροι] χε πᾶπομπδιοο' ΕἸ Ὲ ΠΕΤΟΥΝΔΟΎΟΤΟΙ ΕβΟᾺ πε ἄγω 

ΡῚ 

5 φοποϑρύηο -- γονορρυὴς -- πέτερε οπερηιδ. 0546 ΚΑ ΊΚΟΤΚ ΡΓῸ ΡΥ, εαν τινι 

εξελθη εξ αὐτου χοιτὴ σπερμᾶτος -- τη. Φφη πιβεθ ἔτε οὐοῦ ὐδίρι προ δὶ 

ΕβοἋ πῴητα --- ὅδ πρώϑλεε -- ρυ,») ΠΊ, ρώλλι πιβεν -- ἁατὶ πέτο (510) τρώ, π|. πελι 

ϑηξτοι πκελιδ (ΥΝ. πκδ λδ) -- μετὰ ἀποχαθημενὴς --- ΧΥ͂Ι,  ροβῖ δεζυδῖκε οΠΏ. αὐ 
Μώγοηο -- ἢ ερλῶ ἅπακοο πδο, ΑΙοχ. λέγων, τη. -- σᾶβο. ΟπΊ. ---- ἦ οὐπεριοκελιοπ 

(Ξ περισχελες) πειδιδῪ τὸ ρΓ.) ΠῚ. ΟὙΘβΟΟ πΙδῪ ΕΠΠΗΟῪ Εὐὔρηι ὧδ ΠπεΟΚΔᾺ -- πογεν- 

ζώπη πειᾶᾶ ῬΓῸ που πη ΠεΕΙΔ ΔΎ -- οΥσίιἌδριο πρβος, πὶ. -- σῖᾶθο. κιδαριν λινὴν 

τ τδᾶρ ροβῖ ρειροῖτε ἀθεϑδῖ ἴῃ δῖ. εἴ τῇ. --- ὃ πἐπεύλαδοε ὃ. πόβε -- ΠΊ.᾽᾽ σΓ. τὸν 

ϑοσχον τὸν πέρι τῆς ἀμάρτιας αὐτου -- ΡοΟΒῖ πεοιηΐϊ πΔ. δάἀά. τηρεῖ --- ἦ ροβῖ ου- 

ΚἌΗροου 5 ΟΠ]. ενὰ -- ἈΠΕ ΤΟΎΑΛΟΥΤΕ Ερος] βΟΠΟΙΊΟΩ ; πὰποιπδιοο ἴθ ΠῚ Ψ. 10, ῬΓῸ 

στ. ἀποπομπαιος, πὶ. πιδποίκεροο -- απ04 ΒΘ]ΌΪΟΓ εἰπε πεΤΟΥ ΠΗ ΔΟΎΟΤΟ ΕΒΟᾺ πε," 

σα τοϑροπάβί τ. πετεαλπωῶδ πίπτοτο ΕβΟᾺ,, εϑῖ ρ]οϑββᾶ. 

1-ενῖτ. ΧΥ, 33 -- ΧΥ͂Ι, 1-ο. 
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ερε ἀᾶρωπ᾽ εἶνε Ἀπβθᾶδιλιπε' πᾶὶ εν τὰ ΠεκΆΗρΡΟΟ ἌΠΧΟΕΙΟ Εἰ 
ιο εορᾶϊ εχώδ ποτ δ οο  εορᾶϊ ρὰ ποβε' δγυω πκεβᾶδαλιπε 

εν τὰ πεκληροῦ εἰ εορᾶΐ εχδ πᾶάπολλπᾶιοο ΕἸΤῈ πετουνᾶ- δι 
Υ ΟὙΟΤΙ ΕβΟΔἋ πε’ εἰετ ἄροο ἐρὰ ΤῸ εὐἰον ̓, ἌΛΠΕΛΑΤΤΟ ΕΒΟΔ 54-- 

ἐς πχοεῖο ΕἸρε  τβο εἐχσ φοτε εἐχοουα εβολ᾽ εὐλλὰ που- 
Ἂ ι- τε εβολ᾽ πο ίκᾶδο οὐ Τερηλλοο. δΔΎωῳ εἐρεὲ ἄδρων᾽ εἰνε 
ἥν παπευλδοε οὰ ποβε' ποτωβο εἐχώσ δΎω εχλλ πεοηΐ πο- 
ςνκ τ ἄπεηδοε οὰ πεηῆοβε. δΔΎω εἄεχι π᾿ ΤΟ9ΟΎΡΗ᾽ ἐολλερ, 
᾿ς πχββεο πκωδ ̓ Ἵ ΕβΟᾺ δι᾽ ΠΕΘΎΟΙΔΟΤΉΡΙΟΝ᾽ ΕἸΤΆΛΠΕΛΑ ΤΟ ΕΒΟἋ 
᾿ φεπχοεῖο ΔΎΩ εὐελλοΎ δ᾽ ΝΠ ΤΕΟ σι χ ολκ πΟΟοΎΘΡΗ ΝΕ Ἀπόώρό ετ- 
ΟΠ ΟΟΥΠ ΝΕΟΧῚ ψ14106] ἐποὰ ΝΟΎΝ Ξπκᾶὰ Ὑ πετδολλά" ΔΎΩ εδε- 

τΤᾶλε ζΟΎΘΗΝΕ εχλὰ Ππκ  Ὗ ἈΛΠΈΛΑΤΟ ΕΒΟᾺ Ἀλπχοειῖο Ύ 
Ἐρε πκᾶπποο “Ξ“ἸπυοΎϑηνε ρῳβο κ᾿ πρι ἌΔοΟ ΤΉΡΙΟΝ᾽ ΠΕΤΘΙΧΝ 

ἘΠῚ τ τα ων χε ΠΝΕΟΛΛΟΎ. ΔΎΩ εὔεχιὶ ΕβΟἋ οϑλ ΠπΠεοῆοῦὶ 
Ἀπαδοε πρᾶν ΤΊ Ίζε δκῚ ΠΕ ΤΉΗΒΕ εχλὰ πριλδᾶο ΤΉΡΙΟΝ κἂ- 
"τὰ. χὰ πὰ ἈΠρΡΗ᾿ εὐεορᾶν ΤΊΖΕ ἈἌΠΕΛΑΤΟ ΕβοᾺ πριλᾶ- 

τό ΟΤΉΡΙΟΝ᾽ ποδτΟΣΣ ΠΟΟΠ δλκ Πεὺ ΤΗΗ δε. ΕβΟᾺ φβλ πεοΐοῦ. ΔΎ 

 εὐεωώώτ᾽ ἄπλλᾶσε τ βὲ πποβε Ἀπλδοο ἈΠΕΛΑ ΤΟ ΕΒΟᾺ ».π- 
᾿ς χοειο᾽ ΔΎΩ εὐεχὶ ἐς ΟΥ̓ Ν᾿ ΕἘΒΟᾺ φ 33 πεδίον ο ἘΠΟΟῪΝ κἀπκὰ τ ᾶ- 

ο΄ πετᾶδολιδ᾽ ΔΎΩ ΕὔΕειρε Ἰπεαν σε πϑε εν τ δοᾶδο ΞΞΠΕΟΝΟΩ 
, ἢ Ἀἀπλλδοε ΔΎ εὐερρᾶν τιζε ἈΧΠΕΘΟΝΟΟ εχαλ πϑι ἌΔΟΤΉΡΙΟΝ᾽ 
ἌΝΟΝ ἄχπϑοτ᾽. εβολ Ἀπριλδᾶο ΤΉΡΙΟΝ" ἄγω εὐετώβϑ ετβε πε- 

ἐν Ἴπουδα θ᾽ ἘΒΟᾺ θῖν πὰἀκδθδροια ἘΠΠΊΠΗΡΕ ἈΧΠΙΗ Δ΄ ΔΎΩ ΕΒΟἋ ὃν 

0 εἴτε πε ΤΟΥ ΔΟΎΟΤΟ ΕΒΟᾺ πὲ τ ϑαρΓα, 564 Πς Π1. ΟΠΊ. -- εὐλλδ ΠΟΥ τε ΕβΟἋ, 

τῇ. ἔπιον ἘΒΟᾺ -- εἰς τὴν ἀποπομπὴν --- 

γαῖ. τὸν μόσχον τὸν περι τῆς ἀμάρτιας τὸν αὐτου; ρσΓ. τ. μοσχ. τ. π. τ. ἀμαρ- 

 τιᾶς ἀυτοὺ - ες -- π1.;) Α. εἴ Υ̓. περι αὐτου; ΚΓ. π.. εαὐυτου -- γώ εχξ πεοηΐ 

ῇ, ον πὶ πη. αῖ. εἴ ΑἸοχ., δΓ. οὔ. αὐτου -- πἰπεαδοε οᾶ πεαποβε, ΑἸοχ. Ναΐ. εἵ συ. υἱ 

ΠΟ βῃρΓα, ΠΙ|. ᾿ήπιλλδοι ἔτε εο8ε ᾧποβι -- 12 

Ἀπευθῖδοε οὰ ποβε -- ΠΊ.,) ΑΙδθχ. εἴ 

τευ σι -- Π1.) 5Γ. τᾶς χειρβρᾶς -- Ετοοτπ 

ΟΡΓῸ λεπτῆς -- ΠΊΘΩΡἢ. ετίϑολι --- ᾿ἢ πκάπποο, σύάθο, ἡ ἄτμις -- χε -- ΠῚ. οἵ ρΓ. χαὶϊ 

- “' ῥὰβ ρα πεῦτηηβε, ρῖ. τῷ δαχτύυλω, τηρπιρῃ. ππτεο κι -- κατὰ πρᾶὰ πῶδ 

 πρη - χάτα ἀνατολὰς -- πεῖ! ΤΉΗΒΕ -- Π1., σίδθο, ἄῦϑα|ις αὐτου --- ᾽5 ετβὲ πποβε 

Ο Ἀν πλδοο, ΠΠΘΠΊΡΗ. Ετε εθβὲ ᾧποβι φηξτυδεσύτοι τοῦτο ᾿Ξ ΠπΙἌΔΟΟ -- ΡΥ. τὸν πέρι 

ἀμαρτιας τὸν περι του λαου --- 'δ εηετώβρ ετβεὲ πετουδδᾶβ ὀχΌγαδὶὶ ργῸ βαποίϊς, 

Ο βῖαος. εξιλασεται τὸ αγιον Ξ-, ΠΠΘΠΊΡΗ. σε τοΟΎβο Ἀἧπιλλδὶ εἐθουδβ -- τ πΕΎΠΟβε 

ν “-. τοβοθε ἼΕΙ περι πάσων των ραρτίι αὐυτων; Αἰοχ. αὐτου -- ετκπᾶδο, 

Τον. ΧΥΙ, το- τό. 

Ἐ ΘΟΪ 2. 

ἔρ.κα: 

ΘΟ  Υ 
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ι: Μ ΠΤεΕΥάκάϑθάᾶροια. δΎω ΝΤΎΕΤΆΛ ρωλλε πὰ χρ, ΕἸΤΕΟΚΗΝΗ 
ἈλπλλΔρ ΤΎΡΙΟΝ᾽ εὐηδ βκ ἐφ ΟΎΝ᾽ εἰνανας ἢ ϑ.κ πρλᾶ ετουᾶδδβ 
δ ητοε: εβολ᾽ ἄγω εὐετβο εχ ἀΎω εαϑλ πεοηῖϊ δΎω. 

5 ΕΝ ΤΟΎΝΔΥΩΤΗ τὰρε ἩΝΌΗΡΕ ΠΗ δΎΩ εὔξεες Εβ ΟἋ 
εχλλ ΠΕΘΎΟΙΔΟ ΤΉΡΙΟΝ᾽ ΕΥ̓ ΆΛΧΠΕΛΛ ΤΟ ΕβῸᾺ πχοειο πτβο 
διχώσ ΔΎΩ εὔεχι ΕβΟἋ ϑῖλ πεονοῦ »πλλᾶοε ΔΎΩ Εβ0Ὰ ρος 

πεοποο" ἈπᾺ διά ΘΗΝ ποκᾶδο οιχπ πτὰπ᾿ κἈἀπεθγΎοιᾶ-. 

ΟΤΉΡΙΟΝ᾽ εὐκωτε ἄγω εὐερρᾶν Τιζε εἐχώοὶ ΘᾺ πε ΤΗΉβΕῚς ΝΡ 

ποᾶος ποοΟπ᾽ ΕΒΟἋ ρϑὰ πεοῆΐοο πεοικάθδριζε κλλλοο ΝΟ Τ Ββοα, 
9. ΕΒΟᾺ οὴ νἄκδθδᾶροιᾶ πῆΏΗρΡΕ ἈΠ. δΔΎω εὔεχῶκ Εβ0Ὰ 

εὐ τωβρ, δ: πλὰ ετοΎᾶβ᾽ ἈΝ ΤΕΟΚΗΝῊΗ ἈΠΑΑΔΡΓΥΡΙΟΝῚ 

ΛΝ ΠΕΘΎΟΙ “ΔΟΤΉΡΙΟΝ᾽ ΔΎΩ εὐεκᾶριζε οὰ ΠΟΎΜΗΒ' δΎω εὐε- 

τῶᾶπε Ἀπβᾶδαπε τον δ᾽ ΔΎΩ εὐετ ΔΎΟ᾽ ἐχο ππᾶπολλιδ 
ΤΗΡΟῪ ΝΉΦΘΗΡΕ ἈΝπΠ|ηλ᾽ ΔΎΩ ΝΕΎΧΙΝΟΌΝΟ 'ΤΗΡΟΎ "1 ΝΕΎΝΟΒΕ 
ΤΗΡΟΥ ΔΎΩ εὐεκᾶ ΔῪ εχἧπ τᾶπε ἄπβᾶάδιαπε ΤΟΝ ο΄ ἀΎω 
ΕἸ]εΧΟΟΎΟ ΕβΟᾺ ο΄ὴ᾽ ΤΟΟΤΟ ΠπΟΎΡΩωΜΕε εὐ Β Τὼ ΕἸΤερηλλοο. 

9. Ὅππ͵τεΕ πβᾶδηπε χι εορᾶὶ εχῶδ πνευδλικιᾶ ΤΉῊΡΟΎ Ἐβ0 

.. 

; 

᾿ 

Γ 

᾿ 
3 

ἢ 
ἐ- 

": Εἰνεὲ ἄπβᾶδιαπε τον. ΠπΈΤΕ ἄδρων κἂἃ ΤΕΟδΙχΧ ΟἾΤΕ ΕΝ Ἶ 

- 

εὙὐκᾶ δ᾽ εαλεγλλοοςθε ΠΡΗΤΟ ΔΎΩ ἘΠΕ ΧΟΟῪ »πβᾶδλιπε Εεβ0 Ὁ 
8. ΕἸΤΤΈΡΗΞΛΟΟ. πτε ἄδρωπ βωκ᾽ ΠΧ ἡλὴ ΕἸΤΈΕΟΚΗ ΝῊ Ἀπ ρτΎ-- 

ΡΙΟΝ πηκᾶδο ΚΑΘΗ͂Ν ΜΠ ΤΕΟΤΟΔΗ Νὺ βοοο᾽ εὐ τ δτᾶδο οιυωο 

εν δ᾽ ἐρ ΟΝ ἐπλλδ᾽ ετουᾶδβ᾽ ποκᾶδο εορδὶ ρικ πλλᾶ εταα- 
4 “Δ Ὑ παειᾷ πεορφουλλδ᾽ ΕΒΟἋ Φ᾽΄ΟΪ ΟὙΧΚΟΟΎ ΟΥ οὙλαδ᾽ εθογᾶδθ. 
ποῖ ϑιώως τε ΤΟΔΗ πόει εβ ον πᾶεῖρε περ ολοκᾶρπω-: 
λδ΄ ΔΎ προλοκᾶρπωσλλδ Ἀἀπλᾶοο πα τωβ, εχ ο" ΔΎΩ εχ 

25. πεοιηΐϊ ΔΎΩ ἔχε πδοο θεὲ εχῖἧ ΝΟΎΗΗΒ᾿ δῶ πῶτ᾿ ἽΝ 
86 ΝΌΒΕ ΕἸΕΤ Δ ΛΟΟ εχλλ πεθΎοΙΔΟ ΤΉΡΙΟΝ. ΔΎΩ ΕὐΕΧΟΟΎ ΕΒΟἋᾺ 
κπβδᾶλλπε εν ΤΔΎΠΟρΡ ΧΟ Εβο0ἋᾺ ΕὙκω εβολ᾽ εὐξειῦωνι᾽ ππεῦ-ςςς 

τ πτετλλχῶρ ΕἸΤΕΟΚΗΠΗ, ΠῚ, -- σζᾶθς. οὐχ ἐστι ἐν ΤΉ σχηνη -- ρΡοϑῖ ἐρουπ ΠῚ. 

αἀά. τϑος ἰὑχῖα σὺ. εἰςπορευομένου αὐτου -- εκῴᾳ - πγ. Κ. εἴ Α. περὶ αὐτοῦ" θ1- σα 
20 --- Ν ῳ --- 5Ξ-.-- 

εαύυτου --- 15 οα πειζτηηβε -- ΠΊ., σσ. τω δαάχτυλω --- “" εὐἰτώβρ ρα πὰ ετουᾶδβ., 
ἢ 

Γῇ. -- στ. εξιλασκομενος τὸ αγιον -- εὔεκᾶριζε ὑτῸ εὐεκᾶϑδριζε, π|. εθβὲ πίονυηβ Ἢ 

εετονβο, Ὑγ. εὐέτουθο --- "ἢ 

51. ΟΠ1. ΤΗΡΟῪ ροϑῖ ππευδλικιδ.-- ἢ ἘΤεΟΤΟλη πρβοοο ΌΓῸ ΡΓ. τὴν στολὴν ΤῊΝ 

λινὴν., π|. τἀπῖατη πιοτολη --- “ἢ τες τολη., Π1. ΟΠ ὉΓ. τ τες ΟΤΟΔΗ -ιρῆῖαβ ρο- 

οκδρπίααδ σὰπὶ ΑἸθχ. εἴ Ναῖ., στᾶες. ολοχαυτωμια,. π1. ἴπ αἴτοα8 ἰοσο. ΟΥὟΤδ Ὁ, 

τῆρᾳ --- 5. πωτ᾽ ρὲ ποβε, βῥσ.. τὸ στεᾶρ τὸ περὶ των ἀμαάρτιων, πι|. πιῶ εὕδει) 

Εϑρη: ἔχει ᾧποβι -- ὅἢ 

- ππεοαρϑοῖτε -- Π1. οἵ ΠΘΌΓ., συ. αρβαιὲ αὐτου. 

Τονῖῖ. ΧΎῚΙς; τ7-26.: 

τες δί οἴττε -- Π1.; ΡΓ. τᾶς χειρᾶς αὐτοῦ --- ὅ5 τὴ. Π1Π}} 

ες εχοου ΕβοἋ ρῖῸ ρῖ. ἐξαποστελλων -- τῆ. Φπετηδογώρπ- 
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δοῖτε" ἄγω εὐεείὼ κπεοχουυσκᾶ δὴ ΟὙΆΛΟΟΥ Ἀπ ποὰ πὶ ἐοε- 

: ᾿᾿ Βωκ ἐφρουν εὐπᾶρελλβολη. ἄγω πλλᾶσε, ΕἸ Βε ποβε' ΔΎω 

᾿ς πκεβᾶδαιπε ρἃ ποβε' πᾶϊ εν ΤΔΎΧΙ ἈΞΠΕΎΟΝΟΟ ΕΘ ΟΥ Ν᾽ ἐπαλὰ 

᾿ς ετογᾶδβθ᾽ ετωβϑ ΝΘΗΤ δ᾽ ΕἸ ΕΝ ΤΟΥ ἐποᾶ  Β0 λ΄ ΕΠ ΒΟ π͵ῖτπᾶ- 

τ ἀρωμδῳ ποερωκῷ πνεγωδᾶρ᾽ οὴ οὐκὼρ τ΄ ἀυώ νευδο ἈΝ 
“τευκοπροο' ἘΠ ΥΑΡΟΚΟΟῪ Ἅλε εὐεϑωλι πΝεο δ ΟΥΤ Ε" ΕΠ ΟΕΕΣ 

᾿ Ἀκχπεορουκαὰ Θ᾽ ΟὙΛΛΟΟΥῪ ΔΎΩ »“πποὰ πὶ εὐεβκ᾽ ἐρ ον ετ 
ρειαβολη. πτε πδὶ πε ΝΗῊΤΝ ΕὙΝΌΆΛΛΙΑΛΟΝ ὐἃ ἐπε : 

λεροδοο ΝΝΈΒΟΤ᾽ ΝΟΟΥΛΗΤ ἈΠΕΒΟΤ᾽ ΕἸΤΕΎΝΕΘΒ ΒΕ 

Πρ χε ΔΎΩ ΕΒ ΝΠ. ΠΝΕΤ Δ ΔΎ πραλπτί λει ΔΎΩ πε- 

ΓΔΗΤΟΟ εττοοπ᾿ ΠΡΗΤ ΤΗΝ ρϑὰ πεΐδφοου τὰρ εὰ- 
ΒΒ εν ΤΗΎΤΝ εἐκάθδριζε ΟὟ Ν ΕβΟἋᾺ ΟΝ ΝΕΤΝΝΟΒΕ 
ΟὟ" ΕΤΡΕΤ ΝΎ ΒΒΟ᾽ ἈἌΠΕΛΑ͂ΤΟ Εβ0ῸἋᾺ Ἄπχοεῖο. ρφδενοά ββᾶ-ς 

᾿ ποά ΒΒ ἃ τον εγεωπε ΝῊΤ Ν πνηδ ΝΑ ΠΔΎΟΙΟ᾽ ΔΎΩ ΕἸ Εν π- 

ἔρΈΒΙε ΝΕΤΑΑΨΎΥΧΗ ΟὙΝΌΛΛΙΚΟΝ Οὐὰ ἐπερ πε ΝτΕ ΠΦΙΈΡΕΎΟ 
τωβδ εχωτπ ἀῤονεο μωέτως τὲ ΔΎΩ πετοΎΝ δ Χωκ εβοᾺλ π- 

μεασῖχ: τ πτε: ἈΝΝ οἃ ἀὲ ον εα εἶ ΞΈΒΚΟΝ ΜΠ Ή͵ΕΈΟΤΟ- " 

νι ἧς 

ΈΘΨΝ ΔΎΩ ΤΕΟΚΗΝῊ ἘΞ ΕΑ ΣΕ: ΔΎΩ πεθΎοιδοτη- 
ἴον εὐετωβ ΠΡΗ ΤΟΥ ΔΎΩ ΕΧἮΝ ΝΚΕΟΎΗΗΒ᾽ ΔΎΩ εμετωθβδ, 
ΧῊ ΤΟΎΥΝΔΥΩΥΤῊ ΤΉρΡΟ. Νπητε πᾶὶ πε ΝΗΤΝ ΕὙΝΟΛΑΙΆΛΟΝ᾽ 

ὶ ἐνεδ ετῶβο εχἧνἧ᾽ ΏῶΗηρε ἈΠΙΗ Δ ΕβΟἋ οὴ ΝΕΎΝΟΒΕ ὙΡΡΤΝ 

ὙΟΟΠπ᾽ τέρολῖπε εὙεεῖρε ἀπᾶὶ κὰ τὰ θὲ εν τὰ πχοεῖο ρων᾽ 
: ἘΠ τὸ ΑΛ ΟΥΟΗΟ: ΔΎΩ πχοεῖ δίᾶχε ΚΝ ΜΝΟΎΟΗΟ 

υ 3100 πᾶς χε ᾶχε ἈΝ πᾶδρων᾽ ΔΎΩ Νὴ ΝεΟ.ΘΗρε. 
υ ἈΝ ΝΗΡΕ ΤΗΡΟῪ ἈΠΠΙῊΔ ΝΥ ΧΟΟΟ ΝΎ χε πᾶὶ πε πῦᾶ- 

πτὰ πχοεῖο οων᾿ ΕἸΒΗΉΗΤ ἢ εὐὔχὼ πκοο χε πρώϑλε 
ε δη πΗρε ἈΜΠΙΗ Δ᾽ Η ΟΝ ΝΕΠΡΟΟΥΎΔΗΤΟΟ᾽ πετ πδιϑ τ᾽ 

Ἵεῖτττο ΟὟ, Π]ΕΙΏΡΗ. -- στ. ἐξοισουσιν αὐτὰ -- ποερώκρ᾽ ππευδδρ᾽ οὴ ΟὙΚΩΡΤ, 

. χαταχαυσουσιν αὐτὰ εν πυρι, και τὰ δερματὰ αὐτων --- 38 ππεα- 

ΕἸ Ρἢ., δτᾶθς, οὔ. αὐτου --- "ἢ" ΕὙποάλίαλον τ ρΓᾶΘΟ., ΤΠΘΠΡΗ. ΠποΎποακοῦ 
ρετπτῆβο ἀἥπειστο εβ0Ἃ πϊπχοειο, ΠΙΘΠΊΡΗ. -- στᾶθς. ἐναντι χυρίου, καὶ 

᾿ χαταρισθησεσθε -- τι Ἰοδββδτοτ ΡΓῸ πποδβ.... -- εὐγεώώωπε... πηδηδπδύοις (510) 
ῬΙῸ ἀνάπαυσις αὐτῇ ἐσται ὑμῖν, πηθπρῇ. οη1. --- ὅδ πῖτε πρίερεγὸ τωββ εχώτῃ, 
ἘιοταΡ.. εαεέτωβο εἐθ8ε οὐχ Εβ0Ὰ πχε πιουηβ, σγ' ἰδηῖππηὶ ἐξιλάσεται ὁ τερεὺς 

5 ἐγετωβϑ᾽ ἴὰῦ - ρδας, ἐξιλάσεται, Ππ1. [5 εαέτουβο εἴ αἱτ. εμετωβὸ -- ππε- 

γαλὰ - Ξ- μ1.) ΚΓ. τοὺ αγιου --- δ΄ πρένς Ξ- ΠΊ., ἀδεϑῖ ἴῃ ου. --- ΧΥ͂ΙΙ, ὁ πδο ἀξεβῖ 

Τ. εἵ π1. --- ᾿ πᾶδρων ἴτὰ βᾶθρε δὶς οοά. υἵ 4115 ποῖανϊ -- ὁ ροϑῖ πεπροου Ἄη τοὺ 

τὼν προςχειμενων ἐν ὑμῖν; Π. (ΠῚ [18 ΟΠ. ΘἴΔΠῚ Ἡ ο΄ πεπροουλητοο. 

» 

1 εν. ΧΥΙ, 27 - ΧΙ, τ-3 

-»" ἰὐδυ 
ἊΝ ἀν" 

ςο]. 2. 



Ἔ ςο]. 2. 
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ΝΟΎΛΑΔΟΕ Η ΟὙΕΘΟΟΟΎ Η ΟὙβάδλαπε' οὖ τ πᾶρελλβολη" ΔΎΩ 
ι πετ Νδυτ᾽ ἈΠΒΟΔΛ Ν᾽ Ὑπδρερλβολη ΠΟ ΤΆΛΝ ΤΟΎ ἐρϑξ προ 
ΝΤΕΟΚΗΝῊ ἈΛπλΑΔρΡ ΤΎΡΙΟΝ ΕΤΡΕΎΤ Δ ΔΟΟΩ εἐρρᾶϊ εὙὐρολοκδυ- 
τωλιδ᾽ ΝΟΥ Χδὶ εὐ ηπ᾽ ΕὙΟΓΠΟΎΘΕε' ἀΎω πετ δι τ᾽ ριβθ0λ᾽ 

ΝῸ ΤΆΛΝ Ὑ ΟὟ ἐρᾶλ Προ Ν ΤΕΟΚΗ ΝΗ πἀπαλὰρ᾽ ΤΎρΡΙΟΝ ετἄλε λω- 
ΡΟΝ ερρᾶϊ ἈΠΧΌΟΕΙΟ᾽ ἈΛΠΕΛΑΤΟ ΕΒΟἋᾺ ΝΤΕΟΚΗΝΗ »ἡπλλδρ᾽ ΤΎΡΙΟΝ᾽ 
πὶ ΕὙΕΟΠΕΙ ΕὙΟΝΟΟ ἐπρώλλε ετ λλλαδ Ύ ΟΎὝΟΝΟΟ πεν τ Δα πᾶρ ΤΕ 

᾿ ΕΒΟΔ᾽ ΤΕΨΎΣΟΗ᾽ ΕἸ ἈλλΑΔΎ ΕὙΕΈΟΟ ΤΟ ΕβΟᾺ οὶ πεολᾶοο χε- 
κἄᾶδο ΗΡΕ ἈΠΙΗᾺΔ εὙεεινε πνεΎθΎοιὰ Εἐτουνά τω ἤτο- 
ΟἿΟΥ εὐὐδὰ ΤΟῪ ΦΟΥΝ ποτε ΝΟΕΝ ΤΟΎ εἐρᾶ ΤῸ] Ἀπ χοεῖο᾽ εἐρλκ 
προ᾽ Ν᾽ ΤΕΟΚΗ ΝΗ Ἀἀπλλὰρ ΤΎΡΙΟΝ᾽ ἐρὰ Τὸ] Ξ»ΠΟΎΗΗΒ᾽ ποευδᾶ ΤΟΎ 

ὁ ΝΟΥΘΎΟΙἃ ΝΟΥ Χ δὶ καᾶο πΧΌΟεΙΟ ΔΎΩ ερὲ ΠΟΎΗΗΒ᾽ πὼρ Ὺ 3-- 

πείονοα εχλλκ ΠΕΘΎΟΙΔΟ ΤΉΡΙΟΝ᾽ Ἄλπελλῖτο ΕθΟἋ Ἀπχοειο ἃ Τα 
ΠΡΟ ΝΤΕΟΚΗΝΗ ἈΛΠλλὰρ ΤΎΡΙΟΝ᾽ εετ ἃ λο᾽ εορᾶϊ καπτ᾽ εὐοῦ- 

τ ΝΟΎΟΕ αᾶρ, πχοεῖο ΠΟΕΤΆΚΟΤΟΥ εὐωτ᾽ πηεΥθΎοιδ 
ΝΠ ΧΑΠΕ ΤΟΟΎΕΙ Τ΄ πδὶ ΕἸΤΟΎΠΟΡΝΕΎΕ ΝΆΛΑ ΔῪ ΕὙΟΎΗΡ᾽ πΠοοΎ πδᾶὶ 

5. εὐέεῦωπε ΝΗ ΤΙΝ ΕὙΝΟΆΛΙΑΛΟΝ οὐδ ἐπερ᾽ ἐνετ πτεπεὰᾶ : ἄγω 

εκέχοοο Ν ΔΎ χὲ πρωλδε πρώϑλε εβολ ο΄ὴν' πηρε ἈΠΙῊ Δ᾽ ΔΎΩ 
ΕΒΟᾺ ΟΝ ΝΏΘΗΡΕ ΝΝΕΠΡΟΟΥΔΗΤΟΟ᾽ πᾶἂὶ εν τ ὙΠ᾿ ἐρῶ Ὑ π΄ πετ- 

9. δε ΝΕ ΠΟΥ ΟΔοκδ τ λλᾶ ΠΟΥΘΎΟΙδ᾽ ΠΟ ΤΆΑΝΤΟΙ ἐρλλ Προ 
ΤΠ ΤΕΟΚΗΝῊ ἈἈΠΑΑΔΡΤΎΡΙΟΝ᾽ ΕἸ Δ ΔΟΟ εορᾶϊὶ α΄ λᾶρ, πχοεῖο᾽ πρω- 

10. 4,Ὲ ΕἸ ΑλλλΔ Ὑ ΕὙΕΈΘ ΟΕ ἈΔΆ4λ100, ΕΒΟᾺ οὶ πεηίλᾶοο. δΔνΎῳ πρω- 
“1 πρώλλε ο΄ὴῖ. πῴηρε ἈπΠΊΗλ᾽ ἢ δὴ ΝεΗρε ΠΝΕΠΡΟΟΎΔΗΤΟΟ 
εν τ Δ Ύωπ᾽ ἐρωτ π᾿ εὐ δ ποΎεαα λᾶ ΔΎ πονοο νᾶτδᾶρδε πᾶ- 
διο᾽ ερᾶὰ Τὸ εχὺν ΤΕΨΎΣΟΗ ΕἸΝ ΔΟΎελΑ ΔΑ ΔΎ ΠΟΝΟΟ ΝΎ δΤἄκοο. 

᾿ ΕΒΟᾺ οῷα πεολᾶοο. ΤΕΨΥΧΗ τὰρ ποδρΡΣ πιλλ' πὲ πεοίονοῦ), 

ΔΎΩ ἄνποκ ΔΙΤ λ0 6] ΝΗΤΝ εχλλ ΠΕΘΎΟΙΔΟΤΗΡΙΟΝ ἐτβο 

ὁ ἘΤΡΕΥΤ ΔΙ ΔΟΟ,, Π. -- ΚΓ. ὡςτε ποιησαᾶι -- ποδὶ εὐ ηπ᾿ εὙὐο τ ποΎοε (510) σῸ ΠῚ 
Ἰἱπθοῖα ΞΈΡΕΙ τὸ, ΠῚ. -- ΡΥ. ἡ σωτήριον χυρίὼ δέεχτον εἰς οσμὴν ευωδιας, ΑΙεχ. σω- 

τήριον χυριου.... το ἌΧΠΕΑΛΛΤΟ ΕΒΟᾺ ΠΤΕΟΚΗΜΗ ἈΣΠΑΑΔΡΤΎΡΙΟΙ, Π1. -- »Γ, ἀπενᾶντι 

τῆς σχηνης Χυριου --- 5 Ἐτουπδτ ΠΤΟΟΤΟΥ εὐὐδᾶ ΤΟΎ, ΡΙῸ ργᾶθο. οσᾶς αὐτοι 

σφαξουσιν -- πλ. ἸῊ ΤΉΡΟΥ ᾿ΕΤοΥ δ ΕἈ ΘΟ ΛΟΥ -- ἐρὰκ προ -- ΠΊ.; ΡΤ. ἐπι τὰς θυρας 
- 5 ᾿3απείζοπος, ΠΔ. ΟΠ ρΓ. ἀλπίοπος -- ροβί πεθυοιδοτηρίοι ΟΠ. εὔκῶτε -- χυχλω, 

-- 1 ποτα Ὁ ἴῃ ποετΤΆΚΟΤΟΥ ἰΔΠῚ ΟΙΏΪ558., ἰηϑοσία δ ἴηΐτα [|ςτογὰ8 ἃ αἰΐθσα πΊδῆ. 

- παὶ ἀβεβϑῖ ἴῃ ρῖ. εἴ πὶ. ---- ὃ ἈΚ πΠΙΗᾺ δυω ἘβοἋρη -- ΑΙεχ. ισραὴλ κἄι ἀπο τῇ. τε στ. ὦ 

ἰσραὴλ ἢ ἄπο -- πετηδειπε, Π1. - σΙ, ὃς ἂν ποιηση -- ΠογΥΘΎΟΙδΔ ΡῥΙῸ Η οὙὐϑύυοιδ, 

ΓΘΠΊΡΉ. -- σίας. ἡ θυσιαν --- 9 ετδι Ἄρα", πῇ. ξδις τ πονησαι αὐτὸ --- “ἢ οπ πηρε, ᾿ 

11. τὸ σῖ. τῶν υἱῶν -- πείθῶηρε δηΐς πηπεπροουλητοο, ἀθαβῖ 1ἰπ Π}. εἴ βῖ. -- Π|. Ῥοβῖ 

Ραηγαη ποποο δαά. φενς ΘΗΠΟῪ -- Αἰϊθσα πη ἌΔΔῪ ΠΌΠΟΟ, ΠῚ. Ξ- ΡΥ. τὸ αἰμαᾶ. 

ον. ΧΥΙΙ, 4-11.’ 
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εν ΝΕΤΆΑΨΎΥΧΗ πεέοποο σᾶρ᾽ εὐ τωβο, ΠΡΗΤῸ εἐπλλὰ π- 
ι. τΤεΨΎΧΗ. ετβε πᾶὶ δΐχοοο ππΘΗρΡΕ ἈΠΙῊ Δ χὲ ΨΎΧΗ Εβ0Ἃ 

ἘΦΗΤ ΤΗΥΤΝ ΝΠ ΝΕΟΟΎΕΔΑ ΟΝΌΟ ΔΎΩ ΠΕΠΡΟΟΗΔΎΤΟΟ᾽ “1 ̓ ΠΕ Ὺ - 

ι9. ἀόκπ᾽ ἐρωτῖὶ Ἐπ ΝΕΘΟΎΕΛΑ σπΟ : δΎωῳ πρῶϑλε πρῶλλε οι'ὴ π- 

«(9Ὴρε ἈΜΠΙῊΔ ΔΎ ΟΝ ΠΏΘΗΡΕ ἸΝΕΠΡΟΟΗΎΤΟΟσ᾽ ἐπ τ ΔΎΩωπ ερω- 
ὙΠ᾿ πετνἀσώωρό εὐὔπε ΠΟΥΘΗΡΙΟΝ᾽ Η ΟὟ Δ ΔΗ Τ᾽ ἐδ ΎΟΥΟΝΑΟ᾽ 
εὐμεπωρ Τὶ ΕεβοᾺ κιπειονοο ΔΎΩ εὐεοεκ κὰρ, εἐχωσ πο ϑοβοῦ" 

"“-ἷ2ηαοιιττΤΕΨΎΧΗ τὰρ ΝΟΔΡΕ πιλλ᾽ πὲ πεῦίονος. ἀΎ δίχοοο ΠΝΌΘΗΡΕ 

ἈΧΠΙῊΣ χῈ ΠΝΕΤ ΠΟΎΕΛΑ ΟΝΟΟ᾽ πλᾶδΎ ποᾶρξ᾽ χε ΤΕΨΎΧΗ ἣπ- 
ΟΔΡΞ Νιλλ᾽ πὲ πεο|ονοο ΟὟΟΝ πιλλ᾽ Εν δου λα ΝΉΤΟΟ πετοΥ- 

ις ΠΟΤ εβοὰ: ἄγ ΤΕΨΥΧΗ ΕἸ πδΔοΎελα πκᾶ ΕΟἸΛΛΟΟΥ Τ᾽ 

Ἡ πεν ' τὰ ΟὙΘΉΡΙΟΝ οωδε ἐροῦ] δὴ πρλλπῖλλε Η ον πεπροοη- 
ΔΎΤΟΟ᾽ εὐεωλε Ν ΝΈΟΙ ΦΟΙ ΤΕ ΔΎΩ εὐεχοκΆλεο! ΟΝ ΟὙΛΛΟΟΎ" 

ιὸ ἄγω εοεδσώ εὐχᾶφϑι ὧδ πηΔῪ ΠΡΟΎΡΕε ΔΎ ΠΤ ΒΟ εἰ 

τλυλι Ἅε ππεαροῖτε, ΔΎ πο τ λχεκλὰ πεηολλὰ ον οὐ- 
᾿ς ΧΥΙΠ.Ι "ΦΟΟΎ εὐ] εχὶ ππτεηδηολλιὰ ἐχ : δΎΩ πζοεῖο πεχᾶδαὶ 
Ε 9 ΕΦΟΎΝ ΕΝ “ΜΝ ΟὙΎΟΗΟ᾽ εὐχ ψκ3100 πὰ" χεώῦᾶχε ἈΠ ποϑη- 
Ε΄. ΡΕ ἈΜΠΙΗΔ εἐκχὼὺ Ξ433100 ἩΔΎ χε ἄνοκ πὲ ΠΧΟεΙΟ ΠΕῪ Ν᾿ ΠΟῪ ΤΕ" 
᾿ 8. ἈΝΝΕΎΠΕεΙρε Κὰτα ΠΕΡ βΗΎΕε ππκᾶρ᾽ πκηλλε εν τ ἃ ΤΕ ΘΟ ΔΕ 
ς΄ εροο οὐδε πνετπειῖρε κὰ τᾶ περβηνε πκὰρ ποᾶηδδᾶπν. πὶ 

᾿. δπποκ᾽ ΕΓΔ ΧΙΤΗΥΤΝ ΕΦΟΎΝ Εροο] ἄγω ΝΕΎΟΝ τ ππετπ- 
4 Μόουε ΠΡΗΤΟΎ. πᾶκριλλδ᾽ ΕΤΕΤ πεᾶ ΔΎ ΔΎΩ πᾶπροοτἄτν δ 

᾿ς ετετνερᾶρερ, ἐροΟΎ" ελλοόοθε ΠΡΗ ΤΟΥ ἄποκ τὰρ πὲ πχοειο 
ἃ ΠΕΤΝΝΟΥΤΕ. ετετπερᾶρερ᾽ εἐπᾶπροοτᾶντϑᾶ 'ΤΉΡΟΥ “ἢ 

πᾶκριαα ΤΗΡΟΎῪ ΝΤΉΕΤ ΝΑ ΔΎ πᾶϊ ἐρὲ πρῶμε πᾶδΎῪ ποώπϑ, 

᾿ πεοος τδρ᾽... ΠΦΗΤῸ, ΠΊ. -- σΓ. τὸ γὰρ αἰιμα αὐτου -- πι. 4 Γαραγ. ἴῃ ἤπα 
δα. ἐπκιτουθο --- 15 ΨυσοΗ᾽, ΠΊ. -- στ. πᾶσα ψυχὴ -- πεπροοηλΎτοο᾽ τ περτ- 

“- ἊΞ τς: 5 418 δοώῶπ', τῇ. -- σγᾶθο. ὁ προζηλυτὸς ὁ προςχείμιενος --- ΔΎΩ οὴ πηρε πηπεπροοη- 

Ἄντος, ΑἸοχ. οἵ Ναῖ. χαν τῶν προσηλυτων, π|. - ΚΓ. Ἢ τῶν προςηλ.... -- ἀχπεο- 

σΠΟς! τε πο Ρῆ. οἵ ΑἸοχ., βῖ. οπῇ. αὐτοῦ ; [τὰ ο ἴῃ δα ἀ6Π1 νος, ἴδῃ ΟΠΊ558 ἴῃ ἢπ6 

ΨΘΓΒΙ15, ΓΟΟΘΏΓΙ551Π16 αϑί γαϑιταΐα "- επεοεκ κᾶἂρ εχῶσ ποφοβοῖ, πὶ. -- στ. χάλυψει 

αὐτὸ τῇ γὴ - "ἡ τῦτος ΡΓῸ ἅλιος! --- ἢ δγὼ τεΨΎΣΟΗ, πΠ|. τ στ. χαι πασαὰ ψυχὴ 
- πεῖῖτᾶ ΟὙΘΉριΟΝ δέ ἔρος! ΡΓῸ σῖ. θηριάλωτον; ΠηΘΠΊΡΗ. φηετδ πϑηρίονῦ ΟὙΌΑΚΟΙ 

ς -- 15 πηπεερϑοῖτε εἴ πεεοώλιδ. -- ΠΠΘΠΊΡἢ., ΡΥ. ΟΠ). αὐτου -- εκῶώςι ἀδαβῖ ἴῃ ρῖτ. εἴ Π|. 

-- ΧΥΠΙ, ὁ πδο ρῖᾶες. εἴ τ. ΟΠ. -- ὅ εκκὼ ἅκμοο, 1. -- ΡΓ. χᾶϊι ἐρεῖς --- ὃ κατα 

-. περβηγε δῖ5, τη. -- στ, χαταὰ τὰ επιτηδευματα -- παπκδιρ᾽ πκηλλε -- πῇ. ΑΪοχ. εἴ γαῖ,, 

᾿ Ἰ. --ρτ. οὔ]. γῆς -- Εὐ τδιτεηδοϊ Ἀε ΡΓῸ εὐ τα τεσ ΠσΟΙε --- ἦ πδικριλκδι οἵ πᾶπροοτδν- 
 ν, Ι΄. νεῖβ. 5, - τὰ χριματαὰ μου εἴ προςταγμάτα μοὺ -- ελκοοιϑε -- αῖ. πορευε- 

᾿ς σθαι, πὶ. οΥορ “κοι -- στ, χαὶ πορευεσθε -- τᾶρ ροβῖ ἅποκ ἀβεβῖ ἴῃ σι. εἴ "1. 

Πμονῖτ. ΧΙ, 12 - ΧΥΤΙ, τ-ς. [11] 

Ὲ 
Ῥ- Δ Ὰ: 
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ΠΗ ΤΟΎ ἄΝΟΚ πὲ ΠΧΟΕΙΟ ΠΕΥΝΝΟΥ͂ΤΕ: πρώλλε Πρωλλε ΟὟΟΝ 
Πλλ᾿ Επ|0 πρλλνΗὶ ΕἸΤεο οᾶρΖ᾽ ΕἼΤΕ ΟὙΥΥΈΝΠΗΟ ΠΎΡΎΔΟΩ πε' πε  Γ 

πειοΎοΐ ἐφ ΟΎ Ν᾿ ἐροο᾿ ΕὙΤΡΕΟ δώ λπ εβολ᾽ π Τεοδο ΗΛΟΟΎ ΝΗ" 
ἌΝΠΟΚ πὲ πχοειο. τἄοιχΗΛΛΟΟΎΝΗ Ἀπεκειτ᾽ ἄγω τἄοχη- 
ἈΛΟΟΎΝΗ᾽ Ν Τεκλλὰ ΔΎ ΠΝΕΈΚΟΟΛΠπΟ εβο λ΄ Τεκλλᾶ ΔΎ τὰρ τε π΄ 
πεκό πὶ εβολ ΝΠ Τεοδο ΧΗΛΛΟΟΎΝΗ : τἄοιχΧΗΛΛΟΟΥΎΝΗ᾽ ΠΘΙΔΛΕ 

ψλπεκει τ᾽ ΠΝΕΚΟΟΔΠΟ εβολ᾽ τ ἀο ΧΗΔΛΟΟΎΝΗ τᾶρ ᾿ἀπεκείτ' 

τε: τδοχΗΟΟΎΝΗ᾽ πτέεκοῶνπε πῶ πειτ᾽ Η πΟπ Δ ΔΎ π- 

ΤἨἀκ᾽ ΕὙΧΠΟῸ ΠΡΟῪΝ ΤΕ Η ΟὟΧΠΟ ΠΟΛ τε ππεκόλπ Εεβθ0 

π ΤεοδοΗλλΟΟΎ ΝΗ. τδοιΧΗΛΛΟΟΎΝΗ᾽ πτώϑεερε φχπεκηρε' ἢ 

τώῦεερε Ν Τεκεϑεερε ΝΝεκό πὶ ΕΒΟἋ ΝΤΕΥΔΟΣΟΗΆΛΟΟΎΝΗ χε 

͵ ΤΕΚΔΟ ΧΗ ΔΛΟΟΎΝΗ ΤΕ. τἄσ ΧΗΜΟΟΎΝΗ᾽ πΤΩΘεΕ πθι41Ε ἌἍπεκει- 

τ᾽ ΝΝΕΚΟΟΔΠπΟ εβολ᾽ τέκοωνε τὰρ πῶ πειν τε ππεκόσλπ 

ΕβοἋᾺ Ν εοδΔοΟ ΧΗΛΟΟΎΝΗ. τἄοσ ΧΗΛΛΟΟΎΝΗ᾽ ππτΤοῶδΝε Ἄλπεκει- Ἵ 

τ᾽ ΝΠ ΝΕΚΟΟΔΠΟ εβ λ΄ ὍΤΟΙΚΙΟΟ γὰρ Η πτοῶπε ἈἈΠπεκειτ τε: 
ὙδΔΟΣΗΛΛΟΟΎ ΝΗ ΠΤΟΩΝΕε ΠΝ Τεκλλὰ ΔΎ ΠΝΕΚΟΟΛΠΟ εβο0 λ΄ ΤΟΙ 

κιοο τᾶρ᾽ Η πΤοωΝε Ν᾽ Τεκλά ΔῪ ΤΕ: ΤδοχΗΛΛΟΟΎΝΗ᾽ ἈἈΠΟΟΝἢ 

ἈΧΠΕΚΕΙΟΥ ΠΝ ΝΕΚΟΟΔΠπΟ Ἐβολ᾽ ΔΎ ππεκβωκ᾽ ἐρΟΎ Ν᾿ ὡὧᾶ τεῦ -ςὦ 
Οδιλλε᾿ ΠΕΚΟΎΥ ΥΈΝΗΟ τὰρ πε: ὙδΟΣΧΗΛΛΟΟΥῪ ΝΗ ΝΠ ΤΕΚΟΘΕΔΕΕ Τ᾽ 
ΠΝΕΚΟΟΔΠΟ εΕβο λ΄ Θ.,31ε τὰρ ᾿Ἀπεκῦώηρε τε πνεκόωλπ Εβ0Ἃ Ἵ 
π ΤΕΚΔΟ ΧΙΗΛΛΟΟΥΝΗ : ὙδΟΧΗΛΛΟΟΥΎΝΗ ΠΘΙΛΛΕ ἈΔπεκοον᾿ ππεκ- 

᾿ ΘΟ ΠΟ Εβολ᾽ ΤΔΟΣΗΛΛΟΟΎΝΗ γὰρ ἈἌΠΕΚΟΟΝ τε. τἄσχηλλο- 
4 

ΟὙΝῊἢ ΠΟΎΟΡ ΙΔλΕ᾿ ἍΝ Τεοζθεερε ἘΠ ΝΕΚόσ πο εβο λ΄ τώϑεερε Ψψ“πεο- 

«(ΘΗρε᾿ Η ππϑεερε Ν Τεοώεερε ππεκχιτο εὐλπ εβολ ππτεοᾶ- 

ΟΥΗΔΛΟΟΎ ΝΗ ΝΕΚΟΙΚΙΟΟ᾽ Η πέκρώλλε τὰρ πε’ ΔΎ ΟὙΝ τδο τε, 
τε. ΟΥΟριλλε Εν Ττεοοῶδνε ΠΝΕΚΧΙΤΟ ε00 πκοΐφε' εἐτρεκόσλπι 
Ν ΤεοΔΟ ΧΗ ΛΟΟΎΝΗ εχσ᾽ ΕἸ: ΝΉΤΟΟ ἐοονῷ. ἄγω πνεκτ κ4:- 
ΠΕΚΟΎΟΪ ΕΡΟΎ Ν᾽ ΕὙΟφ λλε᾽ 00 πκεοὰ ον "τεοάκδ θᾶροιδ᾽ εὐ λπ 

5 δΔοκ πὲ ἴἴὰ 586 0}6 -- Π1.; ΡΓ. ἐγὼ χυριος --- ὃ ετε ΟὙΤ ΤΈπΗΟ (510) ππδα, πὲ δῃο- 

Ἰοη -- ἴτοτὰ τ ἴῃ ππεο Γ ΟΠ ϊδδα ἃ ΡῥΓΪΠΊα, Γοϑίταϊα οϑὲ ἂ αἰΐθσγα τηϑηῖϊ! ΒΌΡΘΙ ψεῖ- 

5Β1ΠῚ -- εροο (510) ΤΟίθυταγ Δ οδΔρξ -- πτεοδουαλοοΎπη, ΠῚ. ππουπι, στ. ἀσχημος- ξ 

συνὴν ---- ὃ Ἰἰῖοτα Ἃ ἴῃ ΠΠΕΚΟΟΆΠπΟ ΘΈΡΕΙ ΨΘΙΒΙΠῚ ἃ ῬΓ. ΠΊΔΩ. -- τᾶὰρ -- ΠῚ., ΚΓ, ΟΠ. 

9 ἩΤΕΟΔΟΣΟΝΜΑΛΟΟΎΠΗ -- ΑἸοχ. εἴ δαῖ,, τηθιρῃ. -- σσᾶθο. ἀσχημοσυνὴν αὐτῶν 

ὅγῃ, ροβῖ χε δ44. τὰρ --- ἰ τὰρ - ΠΠΘΙΏΡΗ.», ΒΓ. ΟΠ. --- 15. 15. τ γπδίοτε, {516}; 
σ᾽οϑϑα νοςὶβ τοικίιοο -- ᾿ῦ τππτεκδ οὐ ΜΑΔΟΟΎΠΗ, 1. -- ργᾶθδς. τὴν βρύμινν αὐτῆς 

ππτώεερε, Π1. Ξ- 51. χαὶι τὴν θυγατερὰ -- ἩτΕοΟδΔΟΣΧΜΑΛΟΟΎΠΗ, ΠῚ, τ ΚΓ. ΓΟΟῸ5 τὴν 

ασχημοσυνὴν αὐτῶν -- Η πεκρώκλμε σίοβϑα ὑ0ς]8 πεκοίκιοο -- ἀυ ἀβθαβί ἴῃ β.. εἴ τῇ. 

16 Πῖοτα Ἃ ἴῃ ππεκδό Ἀπ ΒΌΡΘΙ ΨΘΙΒΌΠΙ ἃ ΡΓ. ΠΊΔη. -- τὰᾶρ -- Πἢ.; ΒΥ. 071. --- “ἢ 

“ 

δ ετι πτοο εοοπῷ -- ρίᾶθο., Π. ΟΠῚ. 

Πνῖ, ΧΥΤΙ, 6-19: 



89 

90 Εεβολ πΤεοδΔΟ ΟΜ ΔΟΟΎΝΗ. δΎω ΠΝΕΚΟΝΤΚ εθι3λκὲ ἌΧΠΕΤΟΙ- 

91 "ΤΟΎΩΚ᾽ ΕΝΚΟΤΚ πλλλλᾶο ετρεκχώωρι πλλλᾶο. ΔΎΩ ππεκΓ 

᾿ς ΕβΟᾺ φοϑξ πεκοπεραλὰ ψΠΕῚ πᾶζϑλλυε που ἄρχων ΔΎ ππεκ- 

Ὁ χώρα πᾶρᾶν᾽ Ετουἄδλ β᾽ χε ἄνποκ πὲ πχοειο. ἄγω ππεκ- 

ἩΚΟΤΚ ἈΝ ΟὙΦΟΟΥΤ᾽ οφλλ ΠΕΟΛΛΟῪΤ ΔΑΝ ΝΚΟΥΚ ΠΟΎΟΘΊΙλλΕ᾿ 
ΟΠ φ ΟὙΒΟΤΕ τὰρ τε. δγυω ΝΝΕΈΚΟΝΤΚ ἐροΟΎ Ν᾿ ελᾶ ' ΔΎ ΝΎ ΝΗ’ 

ΕΝ ΚΟΥ Κ᾽ πόκελδο εὖ οπερλλὰ ἐροο] εχώραλ πλλλλδο ΔΎΩ ΠΝ ΝΕ 
οδλε τἄᾶδο πλᾶδν ΝΎΒ ΝΗ: εἐχώρια πλλλλδο ΟὙΟΣΔΟΩ τὰρ 

9ι πε. ΕὙἸΡΕΤ ΝΌΕΕΩ ΤΗΥΤΝ ΘΝ δὶ ΤΉΡΟΥ ΝΥΔΎΧΔΘΑΛΟΎ τὰρ 
ὃ ΝΥ, πᾶὶ ΤΗΡΟῪ Νά πρεέεθῆοο πᾶὶ ἄνποκ᾽ εὐνᾶ ΟΧΟΥῪ Εβθ 0 ἋᾺ 
Ὁ δΊδη, “Δ πῆ ΔΎΩ πκὰρ, Ἢ εώα παρ ΒΕΘΟΥ: δίτωωβε ΔΎ 
ππτευδλικιδ᾽ ΕἸ ΒΗΗ Τ α΄ ΔΎΩ πκλ δ᾽ δα ετ᾿ ΝΕ τϑλλοοο οίχως. 

Ὁ εΕτετνερἄρερ᾽ ἐν ἃ ΠΆΛΙ Ν᾿ ΤΉΡΟΥ ἀΎω πνδουεροᾶδνε Τη- 
ΡΟΥ" ΤΠ ΤΕΤ Ν᾿  ἌΛΕΙΡΕ ΕβΟἋ ΟΝ Νπεῖβ ΤῈ 'ἕΤΗΡΟΎ ΟΥΔΕ πρλλπ τ λλε᾿ 

τ ΟΥ̓ΔΕ ΠεΕΠΡΟΟΥ ΔΗ ΤΟ εν τ δπ᾿ ἐρτν᾽ πεΐβοτε γὰρ ΤΉρΡΟΥ" 
 ΔΥΎΔΔῪΎ πόι! πρῶλλε ἄπκὰρ εν τ ἀπε οιχῶς ρὰ ΤΕΥ ΠΡΗ" 

" ΔΎΩ πκᾶρ, δειχωρν χε πνὲ πκᾶρ, {ἘἸ ΤΗΥΤ Ν ρώττηῦ- 
ππ ρὲ πτρετπχδᾶρ λει κἂ τὰ 9ὲ μνλλοον ὼς τ φρεθ ποῦ εν- 
᾿Ἔλύώωπε δὰ ΤΕΥΝΦΗ χὲ ΟὟῸΝ πιλλ᾿ ΕἸ πδειρε Εβ0Ἃ δὴ 

ἴβοτε ΤΗΡΟΥ οενπδοτε εβθοᾺ πνεΨΎσΗ ετῆδειρε ππδὶ 
ΒΟΔ ΟΝ ΤΆΛΗ ΤΕ ἈἈΠπευλᾶοο. ΔΎω ετετπερᾶρερ ἐν υλᾶτσ- 
τ᾽ χὲ ΝΝΕΤ ΝΕΙΡΕ ΕβΟἋ ΟΝ ΠΟΩΝῪΤ εν τ ἀϊο ΟἿ ΤΟΎ εν τ ἀυ- 

:: πεκοττκ ΑΕ ΚΟ, ΕΠΚΟΤΚ πλλαλδο, ΠῚ. -- ΡΓ. πρὸς τὴν γυναιχα του πλησιον 

ξ. "--. Χοιτὴν σπερμαᾶτος σοὺ --- 3 Ἀἀπετηδοθάκοῦε, ΠΊΘΙΏΡἢ. ἐθρες.ϑελλουι 

ἜΣ ρε: ον - Ἀἐπδιρδε", ΠῚ. -- 5Γ. τὸ ονομιο 51η6 μοὺ -- χε δηῖθ ἅποκ ἀβαβῖ ἴῃ ρῥῖ. 

( ῖ ἘΞ ὅρα πεολλοτ΄..... πογοριθθε, πΠΊ., Α. εἴ Ὗ. χοιτὴν γυναιχος ; ΙΓ. Χοιτὴν 

Ὕ ν» Ὁ ἢ πεκοῖτκ ἐρουπ᾿ 546 εἶ οπεραλδι Ερος!, ΠῚ. -- ρζᾶθο. πρὸς πᾶν 

τετράπουν ου δωσεις ΤῊΝ χοιτὴν σου εἰς σπερμάτισμον ; ἴῃ επκοτκ᾽ [Ἰῖογὰ τ δϑβῖ 

Ἢ ; ΒΌΡΟΓ ὙΘΓΒΌΓΩ Ἢ ῬΓ. πηδῃ. -- ἀγὼ ππὲ οϑίαλε......... εχώρακ πλλαδο, ΠῚ. - σΓ, χαὶι 

᾿ς γυνὴ ου στησεται προς παν τέτραπουν βιβ ασθηναι ---- 2: ετρετποεες (510) ῥΓῸ 
πὶ. χέπεροῶς -- μὴ μιαινεσῆε -- πδποχοῦ -- πῇ. εἴ Αἰοχ. εξαποστελω, ρτ. εξαπο- 
 στελλω -- "ὃ πκδρ δικώρας Ῥδροον, πΊ. ἃ πκδιϑὶ οῶσ ξακδιίϑω, 51. ἐξεμιανθη ἡ γὴ 

 -- ππτευδιλικιδ' -- πλ. εἴ ΑἸθχ., βζ. οὔϊ. ἄὐυτῶν -- Δα 6 Ετ᾽ ΡΓῸ τῇ. ἄ .... δΡΟτΩ -- ρΓ. προς- 
ὠγχθισεν, 14. δ᾽5 ν. 2ὃ -- - "ὁ οΥἵλε 15, ΠΊ|. τε -- ΑἸοχ. εἴ Ναῖ. ἡ, δύ. χαὶι -- 3 οι 

ἄδεβῖ ἱπ σταθς. εἴ πηθιηρῇ. --- "ὃ πη. ροβῖ {ετ τΗΥ τπ 44. οΟὙΟΡ, ΠΤ Τεσ λΕο ΤῈ ΘΗΠΟῪ 

- 9 τῃ, ροβῖ πεΐβοτε ΟΠ... τηροῦ -- πηδὶ τὸ ἢ... ΟΓ. ΟΠΊ. -- ΕΒΟΣ οἷ πάλη τε -- Π1.» 

εχ --- ἢ μαφυλδταδτδα, ποῦτ. ΠΩ ΘῺ . πιορῃ. -- ργ. προςταγματα μου 

πΟΩΣΜῪ ΟΠ]. ΤΗρΟῪ -- εὐ δία οἿΤοΟΥ, ΠΊ. -- σίᾶθς. τῶν εβδελυγμενων. 

Πἐνῖῖ. ΧΝΊΙΠ, 20-3ο. 

πε ϑὰ τετπϑη ἀΎὼ ΠΕ πχᾶραλ ΤΗΥΤΝ ΠΡΦΗΤΟΎ χεὺ 

ἘΈΩΣΣ 



ΘΟ. Ὡ. 

8ή 

ΧΙΧῚ ἄποκ πὲ ΠΧΟΕΙΟ ΠΕΥΠΝΟΥΤΕ: ἄγω πχοΐο ἄδχε ΜΓ 
" ΥοΗΟ εχ κκλοὸ πᾶ χε χε ἈΝ ΤΟΎΝΔΥΩΥΗ ΤΉΡΟ 

ππΘΗρΡΕ ἈΠΙῊΣ ΠΥ ΧΟΟΟ ἩΔῪ χε πε ΕΤΕΤ πΠογᾶδ β χε ἄποκ 
4. Γογᾶδβ πχοειο ΠΕΥΝΝΟΥΤΕ. ποΎᾶ πουᾶ ἄρειηρφροτε ρη- 
τὸ ᾿πεοειν Ἀπ τευλλᾶ ΔΎ ἀΎω πᾶδοᾶ ββ Δ ΤΟΝ ΕΤΕΤ περ ἄ- 

1 Ρερ, ἘΡΟΟῪ χε ἄποκ πὲ πΠΧΟεΙΟ ΠΕΤ ΠΝΟΎ ΤΕ. ὙΠΕΤῪ ΠΟΎΕΡ, 
ΤΗΎΤΝ ποᾶ πειλλον᾽ ΔΎΩ ἩΠΕῪ ΠΟΥΟὟ  ΠΗΤΝ ΠΡΕΝΠΟΥ- 

5. ΤΕ ἄποκ τὰρ πὲ πχοΐο ΠΕΥ ΠΠΟΎΤΕ. ἄγω ετετπᾶπωω- 
ωτ᾽ πουθυοιᾶ που χᾶϊ ἈΠΧΟΕΙΟ᾽ ΕἸΤΤΕΎΤ ΝΕΤ ἀΔΟΟ εἐρρδῖ ἐου9ηΗπ’ 

δ ἈΛΠΕΦΟΟῪ ΕΤετ πᾶςυδὰ ΤΟ ΕἼΤΕ ΠΕΟΎλλλλΟΟ ΔΎΩ Ψἅπεεὶ- 
κερᾶοτε: ἄγω ἐρᾶν ΟὙΟΝ᾽ Οὐχὶ ἐπλλερ ΛΑ Ὑ ΠΦΟΟΎ 

1 ΕἸΕΤ ΝΕΡΟΚΦΡΟῪ Φ΄ὴ ΟὙΟδΤΕ. δ οὐώλκκ Ἅε εὐωδηούΎολλο 
ἈΧΠΑΛΕΘΟΘΟΛΑΝ Ὑ ΠΡΟΟῪ ΠΟΎΘΎΟΙδ ΔΝ ΤΕ ΠΝΕΎΠπδΔρΔ ἌΕΧΕ 35- 

8. 00 ΠΕΤΝΔΟΎΟΛΛΟ ἍΔε ΠΝ ΧΙ ἈΠΕΟΝΟΒΕ εχωο] ΕβΟᾺ χε 

πετογᾶδβ ἄπχοειο δα χᾶφλλΟΥ ΔΎΩ πεΨΎ ΧΗ ετηδ οΎλα 
9 πηδὶ οεν Δ ΟἿΟΥ ΕΒΟᾺ οὶ πεγλᾶοο:; ἄγω ετετπδωρο κι- 
πωρρο πετπκᾶρ᾽ πΝε πχκ Εεβ0 πετ προ ΕΥ̓ΟΝ πετ π- 
οὠτϑε’ ΕΤΡετ πορο ἄγ πετᾶρε ἐπκᾶρ, ΕεβοἋ ρῷκ πεκὼρ δ᾽ 

ι᾽ο ἩΝΈΚΚΟΩΤῸ ἈΛΟΟΥ ΔΎΩ πεκλλὰ ΠπΕΔΟΟΔΕ Ν᾿ ΝΕΚΟΎ Δ λεκ᾽ ἐροο] "ἢ 

εχωωυὰλς λλλλοο  ΟὟΔΕ πβἌβΒιλε ΝΝΕΔΟΟΔΕ ψ“πεκλλὰ ΠΕΔΟΟΔΕ 

πΝΕΚΚΩ ΤΟΙ "ΛΛΛΟΟΎ ΠΦΗΉΚΕ νὴ ῬΠΕΠΡΟΟΗΔΎΤΟΟ εΚεΚκΑ ΔΎ πΔΎῪ" 
" ἄποκ τὰρ πὲ ΠΧΟεΙΟ ΠΕΤ ΝΝΟΥΤΕ. ΠΝΕΤΝ ΧΙΟΎΕ ΟΥ̓ΔΕ ππε- 
ι. ὙΠ ΧΙΟΟλ᾽ ΟΥΔΕ ππετ ποιλᾶ ποτὰ πουὰ ἐπετριο. ἄγω π- 
πετπωρκ ππᾶρδ ν᾽ ἐχν ΟΥ̓ ΧΙ νον ο᾽ ἄγω πνετηχώρι πρᾶν 

13 ἈΧΠΕΤ ΠΜΝΟΎΤΕ ΔΝῸΟΚ πὲ ΠΧΟεΕΙΟ ΠΕΤ ΜΝΟΥΤΕ. ΠΗΕΚΧΙΝΟΟΝΟ 

ΧΙΧ,  πχοῖς 114 5860Ρ6 -- πἴδοι ἀθθϑβί ἴῃ ρσ. εἴ πὶ. -- ὅ τηρὸ -- Π1,; 5Γ. ΟΠ. --- ἦ χε 
απΐς ἁποκ ἀδαβϑῖ ἴῃ τῇ. εἴ ρυ. --- 

χωνευτοὺυς οὐ ποιήσετε ὑμῖν -- τᾶρ ροβῖ ὅἄποκ ποῆ Παρθίαγ ἴῃ συ. οἵ ἢ, ---  ποὺ- 

ἘΠΕΥΠΟΥΟΥΘ ΠΗΤῚ ΦΕΠΠΟΎΤΕ, ΠῚ. -- σΤ. θεους 

ϑΎυοιδ ΠΡτγαυ 5. Οϑοϊϊα πο 15 βοιρϑὶῖ -- ετετπετδίλος ερρᾶι εοιϑηπ᾽, ΠῚ. τ σΓ. δὲε- 

χτὴν (ΑΙεχ. εἴ σαί. δεχατην) ὑμῶν θυσετε --- ὃ ετετπεουτλλλλοο (51:0) ρσὸ ετετ- 

πεογακ ἀκαλοο,, Π. -- ρ΄. βρωθησεται -- ᾿πππεοηχκερδοτε, ΠῚ. πεειρδιοτξ,, δ΄. τὴ αὐυριον 

-- αἰϊοσα πη δύω --- ρΓ.») Π|. -λὲ -- Οὐοπτ᾽, ΠῚ. -- ΚΓ. ΟΠ]. -- ΕΤΕΎΠΕΡΟΚΦΟΥ, ΠΊ. -- ΚΟΥ. χα- 

1 πογϑύοιδ δὴ -- στ. ἀθυτὸον -- ππεγπδρδ Ἄεςχζε -- οὐ δεχθησεται τακαυθησεταῖι --- 

- ὃ απδλι ἀχπεαποβε εχς!, Π1. -Ξ σΓ. ἀμαρτιαᾶν ληψεται - πηδὶ ἀθαβῖ ἴῃ Π1. εΐ ῥσ. 

του ΠΕ π χίοκ 11Σ-- ετοῖ πετποώςθε ΕἸΡΕΎ ΠΟΘ ΟΓ. ...Ὁ ἴν τοὺ 'ἄγρου σου 

εχθερισαι. πὶ. ππετεπος ἔπῆτηρο Ἀκπιώος τε τκοὶ -- επκὰρ ἀβαϑί 'π τη, εἴ βΊ. 

- ῥὰβ κ ἰῃ ππεκκώτο δνάπαΐ ἴπ ἤπα ΨΕΓΙΒῚ15 --- 10 πρΧΒιἈε πΗΠΕΆΟΟΔΕ, ΠῚ. Ξ δῖ. τᾶς 

ρωγᾶς -- 1άθπ ΟΠ. τδρ --- ι ππετηρι δ, ΠΘΡΓ. Ἡρϑπ ΝῊ »γ, Τῇ. Ξ- ΙΓ. συχοφανυ-. 

τῆσει -- πετριώςι ΡῥγΥὸ πετρίτονσως --- ἢ Ροβί Ἀλπρδη οὑπὶ Α. εἴ Ν. οπι. ετουᾶδβ. 

[ονῖς. ΧΙΧ, 1-13. 



δῦ 

τς ππετριτουωκ᾽ ππεκτωρπ' ἀγὼ πνὲ πβεέκε ππχδίβεκε δώ 
ΠΝ ΝΤΟΟΤΚ δ ΠΗΔΎ ΝἧῸ ΤΟΟΥΕ. ΠΗΝΕΚΤΥ ΔΎΕ ΟὙΔΧΕ ΕΟΦΟΟῪ 

τ΄ ποὰᾶ οὙὐρώμε ππηδλ' ΔΎΩ πνέκκὼ ΝΟΎΥΟΚΑ Ν ἌΔΔΟΝ᾽ ἈΛΚΠΈΛΑ ΤΟ 

᾿ εβοὰ πουβλε᾽ ΔΎΩ ἐκερρ τε ΦΗ ΤῸ ἈἈΠΕΚΝΟΎ ΤΕ ἄποκ τὰρ 

ς » πὲ ΠΧΟεΙ͂Ο ΠΕΤΥΠΝΟΥΤΕ. ΠΝΕΤΝΡ ρὼβ πχινόονο ΟΝ ΟὟ ἀπ’ 

ς΄ πῆεκχι προ ῬΠπρηκε. ΟΥ̓ΔῈ ππεκρύπηρε προ που λυνδς- 
ς κ ΟἼΗ ΕΚΕΚΡΙΝΕ ἈΜΠΕΤ Θ᾽ ΤΟΎΩΤ᾽ ΟΝ ΟὙΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ. πῆεκ- 

ο΄ ΑΔΟΟΘΕΟΝΟΎΥ. 

ΟΠ ΔΑΤΕΤΝΡ ολλλλὸ ΟΩΟῪ ΤΗΥΤΝ δΆι πκὰρ, Πκηλλε ἄποκ τὰρ πὲ 
ἃ πχοεῖο ΠΕΥΝΝΟΥ͂ΤΕ. ΠΝΕΤΝΡ ΟὙΡΩΒ πνδλίκον. δὴ ΟὙδὰπ' 

Ἵ Κ᾽ ΔΝ δεποίπε' ΔΎΩ δὴ ρεπΐ ΔΎ δὴ δεν λλδ.θε" ΔΎ δένεοῖ 

ς πλίκδίον ΔΎΩ δεγκοῦο πλίκδίον εὙὐεζωὼπε ΝΗΤ Ν᾿ ἀπΟΚ πὲ 

παι χοεῖς ΠΕΤ ΠΝΟΎ ΤΕ᾿ ΠΕΝῪ ΔῈΝ ΤΗΥΤ Ν ΕβῸᾺ ρῳΆ πκᾶρ Νκηϑλε. 
- 
στῆς: 

ων 
ἀρολς. ["» -- --- ο -- 

π΄ ΔΎΩ ετετπᾶρδρερ ἐπᾶνολλοο ΤΉΡΟ᾽ Π ἨπΕτπεῖρε πη δου- 
Ἂ ΧΧΟῚ εοοᾶφ νε ΤΉΡΟΥ χὲ ἄποκ πὲ πχοεῖο ΠΕΥΝΝΟΥΤΕ. ΔΎΩ 

ΟΠ 9 πχοεῖο δουᾶχε “Γ΄ “κΎΟΗΟ᾽ εχ ὅλο πᾶ χε ᾶχε 
ΟΠ ἈΝ πίθηρε Ἀ5ΠΙῊΔ εἐκχὼ ψλλλοο χὲ ἐρῶδνδ ΟὙᾶ ΕβΟᾺ δὴ π- 
ἸΩΩΝ ΉΡΕ ἈΝΠΙΗ Δ᾽ Η ΕΒΟἋᾺ Φ᾽΄Ρ ΝΕΠΡΟΟΎΔΗΤΟΟ ΝῊ ΔΎΩΠ ΕΠΙΗ Δ᾽ εὐ- 
Ο Ἰδητ εβθοῸὸᾺ δλς πεοζοπερλλὰ πουδρυζῶν᾽ Θ᾽ ΟὙΛΛΟΎἕΘλΔΡΕΩ- 
ἌΛΛΟΥ πρέθῆοο ετρῖχς πκᾶρ, εὙὐερίωπε ἐροῦ]ὶ δὴ φεπνῶνε. 

9 ἄγω ἄποκ ρῷ {νδτᾶχρε πᾶρο εχξ πίρωλλ!ε ετἈκλλδ Ὺ" 
᾿ς ΠυτΊ]δ τδίκοο! ΕἸΒΟᾺ 55 πες []διδο" εβοἋ [χε δα ῖῖ  πουᾶρχωςν 
᾿ς Εβοὰλ δα πεοζοπερλιδ᾽ χε ππεηχώρλι πνδλλὰ ετου δᾶ β᾽] ΔΎ 

ς ἰδ ππε.... δώ, τῇ. Ξ-- σσ. μη κοιμηθήσεται -- απκλίβεκε -- π]. εἴ Α.) ρῖ᾽.. 844. σου 

--- τ ογδχε ες ῬΟΟῪ ΡΓῸ χάχως -- πΗδΔἋ (510) ρῖὸ ΠΔᾺ -- ροβῖ ΦηΗ ΤῸ ΟΠῚ. Ἀχπίκοειο 

ἥε-- ΎΔΡ ροβῖ ὅποκ ἀθεβῖ 'ἰπ ρτᾶθο. οἵ π|. -- ἢ Ἀκπετρι τουώτ᾽, Π|. -- ΡΥ. τὸν πλη- 

᾿ς σῖον σου --- ᾽δ οἷζ οὐ ἴΐὰ ἀβϑβίπιτ οο]. 2 Ῥᾷρ. “πε΄ : Π. νι. ; ἴπΠ46 ρΙατγα [Ο]16 εχ βοή. Ἴοά. 

ἢ ̓τπτοτοϊδογαηί - Ὁ Ππτογαθ ας τὸ ροϑβῖ ὈΥΪΠῚΠΠῚ πτί, ΟΟΙΟ πη άογα σοπϑαμαρῖο, ΠΟἢ θ6Π6 
 αἰἴδβοογηῖὶ αυδαπῖ -- ἡ Δ τεσ ρ «ὐλλαλὸ ρῥ΄οβϑᾶ -- τᾶρ ροϑῖ διποὸκ ἀβαβδίῖ ἴῃ στγάθο. εἴ ἢ). 

ον 85 Ππροῖα ΒΌΡΟΓΙ τῇ, 5ϊςϊ ἴῖῃ φεποῖπε οἵ 4101, 586 ρ6 Οσουσγις ἴῃ πος ςοά., 418 

αυϊά 5οΠδα 5ἰσπίῆςσαγε ψοϊπογῖῖ, πθβοῖο ; ὉΔῚ ταπηθη {Π|4πὰ ἰπνθηΐ, ἱπηπγαταῖδῃι το 48] 

ἕο - 86 ροβῖ ρεπωΐϊ πλϊκδίοι οἵὰ. χαὶ σταθμια δικαια --- ὃ πτετπεῖρε ππδουερ- 

τ οᾶρπε ΤΉΡΟΥ -- ἢ.) ΡΓ. χαι πάντα τὰ προςταγματαὰ μου; και πονησετε αὐτὰ -- 6(. Ἦ, 

᾿- τ. ΟΠ]. ἴῃ ἤπε πετπποντε --- ΧΧ, Ἢ πδο ἀδθαβῖ ἴῃ στ. εἴ πῃ. --- 5 διε... εκ 
ΟΠ φαλοο, Τα Ρἢ. εἴ ρῖᾶες. τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ λαλήσεις -- Η"ὶ ΕΒΟᾺ οπ...... ΕΠΙΗ Ἃ 

ΝΞ ὐϊοζοριι.".. ἑ...-. ΕὙδΎΟΥΟΡ, Φεπ ΠΙΟΡΔΗᾺ, ΕΓ. Ἢ ἀπὸ τῶν γεγενημένων προς- 

Ὥλυτων εν ισραηὴλ --- ἢ πγοπηρταπᾶ [π6ῖ5. οἴ Ἰηλάοτα σοιγοδἂ ἡπδοάδπ) 5011 θᾶ8 ροΓ- 

ἰεγαηΐῖ, 185 Θχ σοῃίθοίαγα γοϑῦταὶ ἀηςῚ5. ἸΏ Ο]τ15885 -- πτεο ρας (510). 

1ενῖῖ. ΧΙΧ, 14-16. 34 --- ΧΧ, 1-3. 

ΝτΠΠΠτστρ .λλ ὩἑἙἑττὩἙτ ΄ τὸ πτεκρε χε ἁτετὴῆρ προουλητοο 
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δύ 

ι προ πρᾶν ΠΝΕΤ ΔΙ ΤΒΒΟΟΎ πᾶΐϊ. »οὴ ογώὥβῳ λε εὐ- 

ὠδηοβυον πόὶ πρλπλλε ἀπκᾶρ ἐπρλλε ΕἸ λλλΔ Ύ ολλ π- 
᾿ς ΤΡΕΟ Γ εβθοᾺ ολκ πεοηοπερκλὰ πουᾶρχῶν: {ηᾶτᾶχρε πᾶρο 
εχλλ πρῶϑμμε εὐ ΔΎ ΔΎΩ ΕἮῊ ΤΕΟΟΥΎΥ γεν δ ΠΤ Τ ἄκΟΕΩΙ 
ἈΝ ΟὟΟΝ πἴλα Ετ αἱ πλλλαδ οι φρο ΤῈ ΕἸΓΡΕΎΠΟΡΝΕΎΕ ΕΒΟᾺ ΘΆι 

ὁ πεγοπερφαᾶ ͵ἈἌἊῈ πεγᾶρχων. ἄγω ΤΕΨΎΧΗ εὐ πδουᾶρο ποᾶ 

δεπρεαενκωο ἘΡΟΎΝ᾽ Ἢ ποὰ ΦΕΝΡΕΟΛΛΟΎ ΤΕ ᾿ΕἸΤΡΕΎΠΟΡΠΕΎΕ 

δἰπδϑ οΟΎ ΔΛΟΟΎ ὑπνδτᾶχρε πᾶρο ΕΠ ΤΕΨΎΧΗ ετλλαδ Ύ" 
τ τᾶ τἄκοο Εεβοὸλ ρα πεολᾶοο. πῆτετπωπε ετ᾿ ετ π οΥὐἂ ἃ β΄ 
" χὲ ἄπίοκ τ) ου δ ἃ Β πχίοεϊϊο πετπποΟΎ τε δΔΎω ετετπᾶρᾶς- 

Ρερ, ενᾶπροοτ ἄν νὰ [ΤῊΡΟΥ ΠπΉΕΤ πᾶ ΔΎ χε ἄποκ πὲ πχοεῖοσ᾽ 
" ΕἸβΒβθὺ »“μλῶτπ. εὐὦὧπε ΟὙρῶϑλε εὔὔδπχε ΠΕΘΟΟΎ ποᾶ πεο- 
εἴω τ᾿ ἈΝ Τευλλδ ΔΎ ΟΝ ΟὙΛΛΟΎ ἈλΔρΕΟΛΟΎ ἄοΧῈ ΠΕΘΟΟΎ ποᾶ 

ι πεοιείω τ Η τευρλᾶ ΔΎ εὐεωπε εὐ|Ὸὸ πεσοχοο ἐπλου. ἄγω 
οὐρώλλε εὐ δ ηρνοεῖκ εθΐλλε ΝΟΎΡΩΛΔΔΕ Η πετ πἄρποεῖκ εθἕλλε 

ἌΛπετ οἱ Του ΟΝ ΟὙΛΛΟΎ ἈΝΔΡΟΎΥΛΚΟΥΟΥΤ ἌΠΕΤΟ Ν᾿ ποεΐκ᾽ 
ι: ΔΎΩ ΤΕΤΟΎΟ πηνοεΐκ εροο. Δἄγυω ΠΕ ΝΔΝΚΟΥΚ ἈΛῸῪ Θίλλε 4.- 

πεαεΐω τ΄ τ ΟΣ ΟὙΛΛΟΟΎ ΝῊ ᾿κἀπεοιείΐω τ τὲν τ Δ σολπο ΕβΟᾺ ΟΝ 
19. ΟὙΛΛΟΥῪ ἈΔΡΟΎΛΛΟΟΥ ΤΟΎ ΟὟΝ ΠΝΟΒΕ ΕΡΟΟΎ ἈΠεον ΔΎ. δΎω 

ΠΕΤ Δ ΝΚΟΥΤΚ ἈΝ ΠΤ ΕΟ ΘΕΔΕΕΤῪ ΟΝ ΟὙΛΛΟΎ ἈΛΔΡΟΎΛΛΟΟΥ ΤΟΎ 35- 

ι:. ΠπΠεον ΔΎ. δΔΎΩ ΠΕ ΝΑΝΚΟΥΤΚ ἈΚΜΝ ΟὙΦΟΟΎΤ᾽ ἈΠΠΕΟΆΛΟΥΤ ΝΟῪ- 
ἈΔΉΝΚΟΥΤΚ πορίλλε. ΟΥ̓ΒΟΤΕε, τε τ δοδδο ἩΤΟΟΎ δὶ ΟὝΟΟΠ 

“ ΔΑΔΡΟΎΛΛΟΟΥ ΤΟῪ Οεἐ πὰ ἈΠΑΛΟΎ. πετνᾶχίὶ ΝΟΎΟρ Λε ἈΝ 
τεολλᾶ δ οὙὐδηολλῖδ ΤΕ λλΔρΡΟΎΡΟΚΡΟ Οὴ᾽ οὙοὰ ΤῈ πλλλ ΔΎ 

δ ΠΏΘΟΪα ΒΌΡΟΥ ε ἴῃ ππετ δι τ ΒΕ ΒΟΟΎ, [ἢ ΠΠ6 νῈΊβῈ5, ν᾽ ἀθῖυγ σΟΠΊΡΘΠἸ.Πὶ ᾿ἰΐογαθ τι; 

π1. ππηετδυωπι εὐουδβι, σΓ. τῶν ἡγιᾶσμιενων --- ἦ δΔηῖθ ἐεπρώκβε ετακαιδιν ΟΠ. τοῖς 

οφθαλμοις αὐτῶν απὸ -- ἰΐδῃ Οπη. ἴπ ἥπθ του μὴ ἀποχτεῖναι αὐτὸν --- ὅ ἐτρευπορ- 

ἸΕΎῪΕ - ἊΝ στ. εχπόρνευειν ἀυτον -- ΕΒΟἋ δι πευοπεραιλδ. ἀθαϑί ἴῃ σσ. εἴ ΠΊ. -- πετδρ- 

“π, Ξ- στ. οἵ. αὐτῶν -- ςοά. οη1. ἴῃ ἢπθ ἐκ τοῦ λαου αὐτῶν --- " δεπρείεῖ- 

κῶς ερουπ - εγγαάστριμυθοις - ΕἸΡΕΎΠΟΡΜΕΎΕ 510 ΟΕΠῚ [ΠΠ60]8 ΘΈΡΕΙ ΠΕ, ΠῚ. -- ΚΓ. 

ὡςτε ἐχπορνευσαι --- ἴ τηρῃηρταπηᾶ ἀοίγιτᾶ ΡΙΌΓΕ5. ἰἰῖογαθ οχοϊήθγαηΐῖ, 4185 ΓΘΘΌΓΕΙ πῃ ςῚ5 

ἴῃς] 1585 --- ὃ ΤΗΡΟῪ -- Π1.,) 51. ΟΠ. -- ΧΕ, ΤΏ. -- ΚΓ. ΟΠῚ. -- ΕΤΒΒ0 (510), π|. πε τοΎβῸ 

Ξ ο αἀγιάζων --- " εὐὐῶπε οὙρώαιε, πῇ. -- ΒΓ. ανθρωπὸος ανθρωπος ος ἄν -- αὐ πτες- 

λαδιδιῪ, Τῇ. τ ΒΓ. Ἢ τὴν μητερα αὐτου -- εα]ὸ πεποῦζοο ἐπακον, πῇ. εὐοὶ πεποῦζος, 
41 12 

στ. ἔνοχος --- 16 ργρώλδε -- ρΓ.7) ΠῚ. φρώσλι ᾧρώσι -- πετδΚΟΎΚ, ΠῚ.ἐΞ σΓ. εαν 

τις χοιμηθη -ὶ ΟὟ ποβὲ Ἐροου ἀκπεοηδὺ -- ἀμφοτερο! ενοχοι εἰσι --- ἐἢ ςοά. οἵη. 1ἴπ 
: ͵ 

ἢπε ἡσεβηχασι γάρ; ἔνοχοι εἰσιν --- ᾿ἢ ἈΧΠΕΟΑΛΟῪ ΠΟΎΑΔΉΗΚΟΥΤΚ, ΠΊ. -- 5Γ. Χοιτὴν ἡ 

ἘΠ. Μ οὐβοτε 844. τὰρ -- σὲ Ἀλπευδ. Ἀκπαλοῦ", Π1. -- ΓΤ. ἔνοχοι εἰσιν --- 1 ργδπος τ 
ακΐδ. -- τῇ.) στ. ἀνομιημια -- πακλαδν, ΒΓ. Χαὶι αὐτὰς, τῇ. πελλ πικευ ΟΎΠ|, 

νι. ΧΧ, 4-14. Ἃ 



87 

ππτετΆς ἀπολῖδ πε ΠΦῊ Τ᾽ ΤΗΥΤΝ. ΔΎΩ ΠΕΤ ΝΑΝΠΚΟΥΤΚ ἈΝ 
᾿ΟΥὙΤΒΝΗ ΟΝ ΟὙΛΔΟΥΎ ΜἈΔΡΟΎΛΛΟΟΥ ΤΟΙ ΔΎΩ ΠΚΕΤΒΝΗ ΕΤετ πᾶ- 

ΟΟΥΤΟ. ἄγω οὙορίαλε εὐυδητ κ“. 

Ε΄: ορᾶϊ δος πεβοτ πορπ ΝΟΟΥΆΝ Δ ΤΕ ἈΠΕΒΟῪΥ χὶν 
Ἐς ΠΗΔῪ ΝΡΟΥΡΕ Ἀππδοιχὰ πχοεῖο. δἀΎω οΝ ἘΠΕ Ἐξ 

ἈἈΠεΕΙΕβΟΥ που τ᾽ πωὺὰ πὲ ππᾶθδβ Ἀπχοεῖο σᾶς ΠΦΟΟῪ 
τ ΕΤετ ποΎελα πᾶθᾶβ. ΔΎω πορπ ΠΡΟΟῪἙἕὉΟΤΈΛΛΟΥ ΤΕ ἔρος] χε 
8 ξὐογᾶδβ ΝΗΤΝ᾽ ΠΝΕΤΝΡ λᾶδυν πρὼβ πχϑε. ἄγω πτε- 
ππεῖνε πνερολοκδ Ύτωλδα ΕἸ ΔΔΟΟΥ εορᾶϊ πχοεῖο πόδε 
 ΠΡΟΟΎ ΔΎΩ ΠΕΡΟΟΎ κγλλεφοᾶζϑο ΕὙΈΛΛΟΎ ΤΕ ἔρος] χε εὐουδᾶ β 

ΝΉΗΤΝ ΠΝΕΤΝΡ λᾶδυνὴ πρῶβ ΠΡηΗΤΕ χε ξειουδᾶ θ᾽ Ξ᾿πχοεῖο 
9 ΕΠ] ΤΔΕΪΗΎ. δΎω πχοεῖο δ ᾶχε ΜΝ ΝΞ ΩΟΎΟΗΟ εὐχὼ “λλλ00 

Ὁ πᾶ χε χε ΜΝ ΝΘΗΡΕ ἈΜΠΙΗ Δ᾽ ΠΥΧΟΟΟ ἩΔῪ χὲ ΕΤετ π- 
τᾶν βωκ ἔροΥν εἐπκᾶρ.᾽ πᾶὶ ἄποκ εὐνᾶ ταᾶδο ΝΗ Τ Ν᾿ ππτετη- 
᾿ς ὡρδ κιπεφώρο ΝΤΕΤ πεῖνε ΠΟΥΚΝ Δ ΔΎ ΠΝΑΠΑΡΧΗ δλλ πετῆ- 

᾿ς ΕΒΟΔ “ποῦ ετρεῦζϑωπε εὐἰηπ ΝΗ ΤῚΝ ΕἸΤΕΎ ΝΕΪΝΕ ψ3Ά4400]) 3.- 
πρᾶοτε πῦορπ ΠΦΟΟΎ Ερὲ ΠΟΎΗΗΒ τἄᾶλοο εορᾶΐϊ. δΎω 
ΕΤΕΤΝ ΚἈΠΕΡΟΟΎ ΕἸΕῚ πἰδεῖνε ἈΠεκ Ν ἃ ΔΎ ΠΟΎΕΟΟΟΥῪ ἍΝ ΧΒΙΝ 

ος Νρηττ Εἰ! δὴ οὐροῦπε ἔᾶδὶ προλοκδυτωκὰ Ἀπχοεῖο. 

π---᾿ ΠΣ εἐπ χων" ἘΣ ἐβδὸς πο χα μεν ἄποκ ρῳ, 
ἔνδειρε ΝΗῊΤΝ ιν δὶ τ δΕΙΝΕ ΕΑΝ ΤΗΥΤΝ “που τ᾽ ΔΎΟ 

Ε Ε. 15 πετηδπκοτκ ἴτ ΟὙΤΆΠΗ, ἰά. π|. β5εἀ4 δ4ά. πιβεῖι, σι. ος ἂν δῳ χοιτασιᾶν 
4 αὐτου εν τετραποδι -- εὐωδηζ κ᾿, ἴἴὰ ἀδϑβίηϊῖ [0]. ΡΠΠγα Πα ςοά. νπη.--- ΧΧΠΙῚ, ὃ χῖν 

πηδὺ προυρὲ πππδοιχδ, γ6Γ5. ἀγὰ. ἰαῖ. Ἔχει ὑμ}} ελ89 5, τὰ. -- σταδς. ανὰ μεσον 
᾿ς τὼν ξσπερινων πασχὰ --- " σογαπτδοτε, τὰ πα τ6 ἀγαῦ. ἰαΐ., τῇ. -- σζᾶθο. ἐν τῇ 

Κ᾽: πεντεχαιδεχα τη Ὥμιερα -- πογῶτ -- ἀγα: ἰαῖ., ΠῚ. ΟἸΠῚ ΚΓ. ΟΠΊ. --- ᾿ πτελκοῦτε (510), 

: τηΐτα τοοῖς εὙὐεάλουτε -- ὄ ἐτδ ἌΟΟΥ -- ἀγα. ἰαῖ., ΠΙΘΠΊΡΗ. εἴ σῖϑδθς, ΟΠ]. -- ροβῖ πρῶβ 

Οπὶ. πιυκϑε, εἴ αὐά. οπὶ ἀγὰΡ. ἰαἴογ. ΤΦΗΤΟ χὲ ξαουδδβ᾽ ᾿πχοεῖς εὐ τδεΐη 

-- 5" Πἴοθτα αὶ ἴῃ δουδῖχε εϑῖ ΘΈΡΕΙ ΨΕΓΒΌΠΩ ἃὉ δἰΐζθσα πΊϑῃ. -- πδο ἀδοβῖ ἴῃ σδῖογβ 

ε ᾿-" δποκ ἴῃ ἢἤπε νεΊβιιβ γαρϑίταγ ἱπ|τιο 5οαθεητ5 -- ἐξπδτδδο -- πι., σΓ. διδωμι 

ἘΞ - πουκηδδυ -- στᾶθς. τὸ δραγμα, πιεπιρῃ. -- ΑἸοχ. τὰ δραγματα, ἉΥΆΡ, ἰαῖ. ἰδθρὶ 
Ἐ- Αι ἐχρεοίυώπε -- ἅταρ. ἰαῖ. ἰὉἰ..8 Οὐκ, ππθπιρῃ. σαΠῚ ρτᾶας. οπι. -- ἐτετιεῖπε 

12 ἴ9506, -- ἀγα. ἰαΐ., ΤΠΘΠΊΡἢ. ΟαΠῚ σγᾶθς. ΟΓΏ. ΤΕ ... δ ΡΙῸ ποιησετε 

-- ΧΧΥῚ, ᾿5 πτδειπε ρτῸ ἐπιστήσω -- πΔ. ἩΚ. εἰετδρο, Γαραγ. εἰετουρο. 

1μονῖϊ. ΧΧ, τς -τό. ΧΧΠΙ, ς-ἰΖ. ΧΧΥῪΙ, τς -τό. 

ΕΣ 

-» 

ἢ δ ρὰ ΤῸ ΞΠΟΥΗΗΒ᾽ ποτᾶλο πεκη ΔΎ ἝἜρορδαϊ Ἀ ΠΕΛΑΤΟ ἡ Ρ- το: 

Ὦ. ΨΙΠ. 
ἔρ.ΡΒ: ς0].1 
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τεψωρὰᾶ Μὴ πώνε ΠΙΚΤΕΡΟΟ᾽ εὐἰριοΎε ποᾶ ΠΕΤ β΄ ΤΠ ΤῈ 

πω τἄκε ΝΕΤἈΨΎΧΗ ΠΤΕΤΧΟ πῆ πόρωτυσ΄ ἐπχι- 

τ ΧΗ ΠΉΤΕ ΝΕΤχΧᾶχε ΟὙΟΛΛΟΥ ΔΎΩ {πᾶτᾶἄᾶχρε ἱπίᾶρο εν 
ΤΗΥΤΝ ΝΟ ΤΕΎΤΝΡΕ πᾶρΡρδΎ [πὶ πετ πχᾶχε', ΜΉΤΕ [ΝῈ ΤΆΛΟΟΤΕ 

ἌΛΩΟΥΝ ΠΟῪ ποᾶ ΤΗΥΤΝ᾽ ΝΤΕΥ ΠΠΟΟῪΤ ΕἸ ΠΕΎΠΗΤ Πποᾶ 
5. ΤΗΥΤΝ. ΔΎΩ ΕΝ πᾶ! ΕΤΕΤ πυδη τ λοτ α ποῦ ἐηδου- 

δ, ΕΤΟΟῪ ἐπε ΕεΎΕ ΛΟ Ν οὐ οᾶβθε ἈΠΛΎΤΗ ΕΝ ΝΕΤΗ- 

9 ποβε ἄγω πδουωςθο πος Η ΠΟΟΟΥΘΟῪ ΠΝ ΤΕΎ ΠΆΛΗ Τ- 

᾿ 50}... ΧΔΟΙΦΗΤ ᾿ΔΎω {ηδτρε πὲ πε ψἅπενπιπε εἐχωτ π᾿ ἄγω, 
 πετνκᾶρ, ΤηδΎΤΡΕΟΙΡ ΡΟΝ Τ᾽ ΠΌΤΕ ΤΕῖ πόολα πε ἐπχιπ- 

χη ΠΤ ΕΤΆ, πκὰρ ἦτ ΝΗ ΤΝ Ἀἀπεηόσροσ ἀΎω πην ΠἸΤΕΎΤ ποω- 
᾽ ὦε ΠΟΤ πἀπεοκᾶρποο. ἄγω »“3ν ποὰ πᾶι ετὲτ πᾶπλλοο- 

«9 οΝ᾽, ΠΤΕΤ πη ἂνπ ΔΎΩ ΝΎΕΤΝ ΤΟΎ εὐ λ πΟΩυϊ" 

Ὑνδουωρ, ποᾶβε ἈΠΔΎΤΗ ΕΑἧἮῊ ΤΗΥΤΝ κἂτὰ ΠΕΤΠΝΟΒΕ 
ὃ ΔΎΩ ὙΝΔῪ ΠΝΟΟΎ ΕΦΟΎΝ ΕρΟὙΝ ΠΝΕΘΎΡΙΟΝ ΠΑΥΡΙΟΝ 41π- 

ι κἂρ.᾽ ποεογώλα Ἀλλ π΄ ποεᾶ πο δ ἍΙΟΚε ἰΠΠἸΝΕῪ ΠῚ Ὴ  Β ΠΟΟΎΕ᾽ ποε- 
9 ΤΡΕΤΕΎΠΟΒΟΚ ΝΎΤΕ ΝΕΤ ΠΡΙΟΟΎΕ ρχᾶ!ε. εν πᾶι ἍΕ ΟΝ ετε- 

ΡΥ: τπῶδητἈπελεγε 'δλλὰᾶ ΝΠ ΉΕΤ πάλοοςθε ΕΡΟΎΝ εροὶ Ἐπ πΤΕΤ π- 
4. ὦ ἄπ ἄποκ ρῷ ἔνδλλοοε πΆΛΛΗ Τ ΠΝ Ν᾽ ΟὙΘΗΛΛΟΟ ΔΎΩ 

δὴ ογώώῳ ἀπ᾿ πτάπδτδοοε ΛΟ Τ Ν οῦ ποᾶςθο! ΠΝΟΟΠ επ- 

Ὁ νὰ ΝΝΕΤΝΝΟΒΕ ΔΎΩ ἴηγδεινε ΝΟΎΟΗΟΕ ΕΧῊ ΤΗΥΤΝ εοπᾶ- 
χικβὰ λων ΝΟΥ ἀπ ἐπ ΔΊ Δ ΘΉΚΗ, ΔΎΩ ΕΤΕΤ πεβὼκ ΕἘΦΟΎῪΝ 
ΕΝΕΤ ἌΠΟΔΙΟ ΠΎΔΎΠΝΠΝΟΟΥ ΕΦΟῪΝ Ερωτν ΝΟΥΜΛΟΎ ΔΎΩ τ- 

9. πᾶ ΠΑΡΑ ΙΔΟΥ ΔΩ ΥΝ ΕἸΟΟΤΟΎ ΝΝΕΤ ΧΙ ΧΕΕΥΕ ΕΤρεΥυ- 

16 πώπε δηΐθ πικτεέροο δάάϊταμι οἰατίταῖ8 Ἔγρο -- εὐἰϑίουε ὑσὸ σφαχελιζονταὰ οἵ 

τὰ. ὙΠ. εατώατ, Γαραγ. εὙτηο ΟὟΟΡ, ΕὙΤΟΑΛΤ, Α. οἵ αῖ. χαι σφαχελιζοντας 

- πωώωπτ ἀθαβῖ ἴῃ σῖδος. εἴ 1. -- τᾶκε ῥτἿΓῸ εχτηχουσᾶν; 1, ὙΠ. ἐ]βηΗἋ ΕΒΟᾺ, 

1ασαγ. ΕὙΒΗᾺοο τος ὁ ἴῃ. πηράϊα σΟἸπτηᾶ ἀρ ϑοϊβϑϑᾶ Π)θΓαΠᾶ, ῬΙΊΟΓΕΒ ΠΘΔΙΌΟΙ ψοΓ- 

ΒΌῸΠΙ ἰἰΐογαθ δχοϊἀογιηΐ, θδαβη 86 γοϑίαϊ ἀηςῖ5. ἸΠΟἰτι585 ---- ἢ ἐπὶ πδι,, τῇ. -- 5Γ. εὡς 

τούτου -- ροβῖ εἐτετῆ ἴῃ ετετπδητακοώται ἴῃ ἢΠ6 ΨΟΓΘΙ15 οϑῖ γάϑασγα ἀπαγατη [116- 

ΓΆΓΙΠΏ σαρὰχ -- οὶ οᾶβθε ἈΠΑΎΥΣΗ -- ΠῚ.) ΡΓ. ἐπτάᾶχις --- 15.) που οῪ ρίοββα τοὺ 

Ἀπο ΡΓΙῸ δῖ. τὴν υβριν: τη. ἀπώώβο --- ἢ ππτεταὶ πκᾶρ ᾧ πητῆ, ΠῚ]. Ξ οΓ. οὐ 

δωσει Ἢ Υἡ ὑμῶν --- Ἵ τε τητακογς εοῶται -- σγᾶθο., ΠῚ, ππετεποτελοώτελ 

-- 33 ποεδπρδίάιοκε -- εξαναλωσει -- ΡΙΐὰ5 πὶ ἴῃ ππετπτβποονε, ἰαςογαᾶ τηθπη γα, 

οχοϊάϊς -- ποετρετετποβοκ -- 1. Γα5α7. οἵ ΑἸοχ. .... ποιήσει, ΖΞ ρτ. οΝιγοστους 

ποιήσω ὑμᾶς --- “δ΄ ἍἊε ἀδεβῖ ἴῃ ρῥῖ. οἵ π1. -- ἤ δὴα ογϑηαλοο δώ δὴ οὐωώυ δὴ 
Ρῖὸ θυμῳ πλαγιῳ --- ἢ ἀλώτη ρῥτα5 ἀραπάαϊ -- πογρᾶὰπ -- Π1.») 9. διχὴν -- ἐτετ-ο 

πεβὼκ ἐροὺν, ππθπ]ρἢ. -- στ, χαταφευξεσῦε -- ἐηπδπδρδλιλου, πὰ, τ στ, παραδοθη-" 

σεσῦε -- ππε τ ΧΕΕΎΕ - Π1.») ΡΤ. 5ῖη6 ὑμῶν. 

[ονῖς. ΧΧΥ͂Ὶ, 17-26, 
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Θλιβε ἙΛΩΟῪΝ ολὲ ΠΤΡΕΟΘΛΑΚΕ ΤΗΥΤΝ ΠΟΙ ΟὟΘΡΕ πΟΕΙΚ᾽ ΔΎ 
ΠΆΛΗΤ ΠΟΘΙΡΕΕ εὐετωδ᾽ ΝΝΕΎΠΟΕΙΚ ΟΝ ΟὙΤΡΙΡ ΝΟΥ πΟΕΓ 

᾽ Π 

[- ἍΔε ον ετετ πυδητλλοτι ποι ἀλλᾷ Ν᾿ ΤΕΥ πΆλοοςε ΕΦΟῪΝ 
85 ΕΡΟ!Ι Ν ΤΕΥ πη ἀπ΄ ἄποκ ρῷ τνηδλλόοςῦε ΝΆΆΆΛΗΤ Ν ΟΝ 
ΟΠ ΟὙΘΎΜΟΟ᾽ ΔΎΩ Φὴ ΟὙΟΟΟΥΤΝ ἀπ᾿ ΔΎ Γηδπελευε ΟΝ 

Ὁ ποδυβ ποὸπρὰ ΝΕ ΟΒε ΤΠ ΤΕΥ ΝΟΎ νι) πποὰρ ΠΝ ΕΝ} 
ξ ἘΠ Ηρε. ΔΎΩ [πῆ] οδρς ἘΝΕΤ Νεερε ΠἸΤΕῪ ΠΟΎΟΔΛΟΥ πΕΤπ- 
ΟΤΎΔΗ τνᾶδυν εεχδᾶιε ΔΎω νδβοτε εβοᾺ πΝΕΤ πειέπωε 

ἈΣΜΟΥΝΥ πόχ᾿ ΔΎ ἐνᾶκω ππδῪ ΠπΝΕτ πολ ΕΑΝ ΠΟΔῪ 
 ππετπειλώλον τε ταΨΙῪ ὍΝ ἌΛΕΟ ΤΕ ΤΗΥΤ Ν᾿ 
Εἰ. 
ΜΓ 

“Μη 

πο  Πλάτπβοο λε [η] ἘΠΕ ΒΕΜΝΕ ΜΕ πὐεϑδν ἐοπ θά ,.- 
ἢ περι εεουωρ, ΠΟΎΗΝ ΤΟΥ ποδῖτ ΤΕ Γ ΛΗ εορᾶϊ εἐχζσ 
ὁ ποίθωπε πᾶε!. ερῶᾶν πρώϑλλε Ἅε ΕἘρηΗὼ ἌἌΠΧΟΕΙΟ ΕβΟᾺ οὴ 

᾿ πρῶ Ν Τ ΕΟ ΚΔΗροπολλδ, Τ ΓΆΛΗ εἐοσεϑωπε κὰἃ Τ᾽ ἃ πεούροδ' ποι 
τ ΝΕ Τ᾽ δὰ ὙΔΙΟῪ ποᾶτπτεερε πρᾶ τ. εὔὥωπε Ἅε ΧΙΝ ΤΈρΟλΑΠπΕ 
᾿ππκω εβολ΄ εὐὔόδ νη τββο ππτεοοώςθε εἀεολλ το κὰ τ ἃ ΤΕῖ- 
1 » τέλη. εὔῶπε Ἅε πϑδε' τ ποὰ πκῷ εβολ᾽ εδνη ττββο π- 
 πεάοώώε κα τὰ τεῦ ΓΆΛΗ᾿ ἐρεὲ πριερεγο ὡπ [ε]ρος! ἄπει ἃ}τ' 

᾿ς επκεοεείπ)ε προλίπε᾿ ὐδορᾶι ετέρολῖπε ἄπκῶ Εβ 0 ΔΎΩ εὐε- 

 πτεάσωςθε ΝΟ περ τ 1 Β βοο᾽᾽ ΕΠΕΠΡΟΟ ΤΉΘΕΙ πἡπΠοΎεν ΠΟῪ 
Ἰ 90  πϑὰτ εχν τε αλη ποῶπε πᾶσ. εὐταπίοωτε δλε π- 

-- 

8 ἐχρεγθλιβε ὕβ416 τιδί ΟὟΘΡΕ ΠΟΕΙΚ ΡΙῸ σίᾶθς. ἐν τῳ θλιψαι ὑμᾶς σιτοδειᾳ 

Ἔ τῶν, ἢ. γε παι ΘΡΟΥ ΕΚ ΘΕᾺ ΘΝ ΘΗΠΟῪ τὸ πιοονὸ πέρα πιίῶϊκ -- ΑἸΓΘΓΠΠῚ 

ππΕΎποειΚ -- Ξ' ΡΤ.) πι. ππίωικ πώτερ --- "ἴ ΔΙΆΧΔ -- Π1., ΙΓ. χαὶι --- ᾿8. οἷ οὙΘΎΛλοΟ᾽ 

δ᾽ Ὁ Θ᾽ ΟὙΘΟΟΥΤΗ ΔῊ ΡΓῸ ΡΓ. ἐν ἐν πλαγιῳ εἴ χρυ εν οὐκώπτ ες ρᾶκι 

-- "5 πηοτηργαπὰ ἴῃ ἰαΐογα ἀθχίθγο δρϑοϊβϑᾶ, συδθάδμη 5υ]1α6 ρεγίθγαηῖ --- ὅὅ ππετῆ- 
εἰς ἔπττε (510) “καλου τ' ΠΟΙᾺ -- σΓ.,), [ἢ. ...Εβῖττοθε πελθ ΠΕΤΕΠ ΛΟ Κ πιὰ -- ΠΠΟΟΔῪ 

τπετπτοίθλαδ ΡΙῸ τὰ χωλαὰ ὑμῶν --- ΧΧΥΤΙ, 5 ροΠοτὶ [Ὁ11| ογὰ ἀοίγιῖα, ραῦοαα ᾿Ἰτθγαα 

δχοϊάοτγαηί --- “ἢ πετδο τΈβος, -- ρᾶθς., Π|. Φηετδηερδ τᾶ ιν ἀκπεοηι -- ἡ περτ- 

ΧΟ ΕΡΗ τ ἌΚΑΛΟΟΙ σ΄οββα “-- ΞΕΠΟΎΗ ἈὈΓῸ ΞΞ. ΠΟΎΕΡ -- ΤΠ ῬΤΕΟ ΓΓΆΛΗ -- τη., σίαος. τῆς τιμης 

16 τγτξαλη -- σσᾶθο.,), Π]. τεῦ τίλλη -- ἡἢ κατὰ τεῦ ἔΆλη ἀραπάαῖ -- πέπεςιοδτ, [116- 

ἃ δι, ΔΡ5.1550 ςΟΙΐο, Ἔχοί τ, ΠΙΘΠΊΡΗ. -- ΡΥ. τὸ ἀργύριον -- ΔΎΩ εαεδώχε ῥΓῸ σι. χαι 

Ν  ρεται͵ τὰ. οΥορ, εὐεωλι πὐτεαοϑεβιῶ, Υγ. εαεῶλι τὐτουςεβιῷ --- 19 δια 

Ἐ- τε λε εὐδιοωστε ππτεαοώςθε Ξ ὮΡτ. ΘΝ Δ) ΩΝ ἘΝῚ, δῖ. εαν ὃς λυτρωται 

Β Ἴρον, τῇ. οὐ, ξζυῶπ ερηδιοω τ Ἀκπεαιοϑι --- “Ὁ εορτακξοωτε Ἅε ππτεοοώςοε, 
Π- τὶ εαν ὃς μὴ λυτρῶται τὸν αγρον. 

νι. ΧΧΥῚ, 27-30. ΧΧΥΤΙΙ, τ -20. [] 

Ὁ δ ΧΒ εβολ οὴ᾽ τεΐλη. δὴ οὐοῶτε λε εὐὨδποωτε π-᾿ 

97 ΝΝΕΎΝΟΕΙΚ᾽ ἕο π ΟὙΟΘΟΤ' ΤΕΥ ΝΟΎΩΔΑ ΝΉΤΕΥ ΝΤΆΛΟΕΙ. ΕΝ δᾶ! ὅ .ο]. 2. 

ἘΡ. Ῥη: 

ΟΣ ἣν 

ζΟ]: 2. 



ἢ Ρ- Ῥϑ: 

(Ο]. 1 

ΣΙ ΟΟΪ; 5: 

90 

90 

21 

28 

29 

90 

τεαηοώςε ἀλλὰ πὸ τοώσϑε εβοᾺ πκερώλλκει π πε Κοῦτα ετὖ- 

οὐτε ψλλοο ἄλλ τότε ἐρᾶν τερολλπε ψπκὼ Εβθ0ᾺἋ εἰ 

εοεωπε εοογᾶδλ β πχοειο θεὲ ᾿ἌἈπκὰἂρ ἐπ Ὑ ΔΎΠΟΡΧΟΕ εβολ᾽ 

πΟΩπΠ ἘΠΟΎΗΗΒ ΕΤρεορχοειο εχῶσ. εωπε Εεβ0Ὰ οὴ τοῶ- 
ὡε ΝΎ δΔΟΤΟΟΥΟ ΕΝΟΎΕΒΟΔ ἀν᾽ τὲ ΟΡ τοώώε π Τεοκληροπος- 

λλειὰ εὐ δ ΝΕΡΗ Τ Ἀπχοειο ερὲ ΠρΡΙΕρΕΎο ὡπ ἐροο] Ξ᾿πτελοο. 
ΠΤ ΓΗ εβολ ππτεῖροπε πκω εβοὸλ πὶ πη ψ'πε- 

ΘΟΟῪ ΕἸ ΑλλΑΔΎῪ ἐοογᾶδβ Ἀἄπχοειο ΔΎΩ φι΄ὴὺ τερολλπε 35 πκὼυ 
ΕβΟᾺ εἐεἿΓ ππτοώςθε ἄπρώλλε ᾿ἈΠεν Ὑ ΟῚ ΤΟΟΎΟ ΠΤΟΟΤΟ" πε- 
τερε πκᾶρ, π τεοκληροπολλιᾶ ρου τουα. ἄγω ὙΜΗ πα 
ἌΛΠΕῚ πάζϑωπε πᾶσ! "τοἄ ΤΈερε εἐσεωπε ΠΝ ΧΟΎΩΤΥ προβοόλοο. 
πῆ] ετουᾶδλδβθβ. δΎω ὑπΆλιοε πλ ετπᾶωπε Φὴ πεκ- 
ὙΒΝΟΟΎε. εὐεωπε Ἀππχοειο ππΕ λᾶδΎ ΤΒΒΟΟ" Η ΕΡΗΤ κ.'- 
ἍΔ0 6. ἐπε ΟὙλλδΟοε πε’ ἐπε ΟὙΕΟΟΟῪ πε’ εὐεωπε πχοεῖο. 

εωπε Ἅε ΕεβοᾺ οιὴτ ΝΥΎΒΝΟΟΥΕ ΕἸ χᾶρλ' εε β τα κἂ τὰ 
τε ΓΗ ΔΎΩ ΝΣ οὐόώο. εχῦο ἈΠΟΎΕΝ που ποπε πδο, 
Ε ΤἌΧΟΟΤ Ἅε εὐε τἄδο Εβ0Ἃ κἄτι δὶ περλπωδ ΠΤΈΘΓΆΧΗ,, 

ἀπδϑελλὰ πῖλὰ ἐρε πρώλλε πᾶ τᾶδο ΝΕΡΗΤ ᾿πχοεῖσ᾽ επκᾶ. 
παι ἐτώοοπ πδο χιν ρώλλε ὧδ τΤΆΝΗ  ΔΎω χὶν τοώςθε, 

πε κΚληρονολλιᾶ ΝΕ [ΤΑΔῪ εβο λ΄ ΟΥ̓ΔΕ πνεούοωτε ἈΞΑΟΟΎ 
ἀπηδϑελκᾷᾶ πιλλ Εγέεύωπε εὐουᾶδβ πχοειο ΔΎΩ επκᾶ ἥΝΙΔΑ 
ΕΤερε πρῶμε πνᾶδν τ ϑὶ βάϑλοο πνευοῶτε ψλοο δ λλᾶ ΟΝ 
ΟὙΔΛΟῪ »λΔρευλΟΥ. ΡΕΛΛΗΤ ΝΙΔΑ ΕβῸΟᾺ ρὲ πκᾶρ᾽ δὴξ πεύροσ᾽ 
τπκᾶθ᾽ ΔΎΩ Εβ0Ἃ ρὰκ πκᾶρποο Ξἰπωῦε πᾶπος πε' εὙὐεωζωϊπε. 

ΕὙΟΎ ἀδΔ]Β πχοεῖο. εὐωπε Ἅε δὴ οὐοῶτε εἐρῶδην πρώ Ἅκε] 

Ὁ ΔΑᾺΣ ΡῖῸ χα: - ππεκοτο εἴοώτε ἀκοο (βογρβοσαΐ “““4“06|, Ροϑβίβα βηηθη- 

ἀαν) -- σΓ., τ. ππεασετ πηορὶ χε -- “ὅποτε -Ξ ΡΓ.), ΠῚ. ΟΠῚ. -- ΤΈρολιπε -- ΠῚ... 

ΒΓ. ΟΓ. -- ΕἸΤΔΎΠοΟρΟΩ,..... ετρειρχοειο εκῶς, πῇ. -- ρΓ. ἡ ἀφωρισμενὴ τῷ ἱερεῖ 

εσται κόρ Ἐ Ρ αὐτου, Α. εἴ Ὗ. οπι. αὐτου --- “5 ροϑῖ εὔῴπε οἵη. Ἅε - ἐπου 

ῬΙῸ επε οὐ -- ὅδ πε περοοὺ εὐ λλαλδν -- ρου, οἵ πη]. Ἰ7., Γαραγ. ὅγε -ροιιπιὶ ἔπτελλααδο. 

- ὅ' εαεΐ, πὶ. -- ρῖ. χποδοθησετα: -- πεέτερε. ..... διτουῶς ΡΓῸ ρσζᾶθο. οὐ Ἣν Ἢ 

χαταάσχεσις τῆς γῆς εἴ πη]. φηετεῴως πε πεορὶ --- 25. δύ Ὑ πο ππϊ 

ετούδδβ., 1. -- ρΓ. χαι πάσα τιμὴ εσται σταθμίοις αγιοις, εἰκόσι ὀβολοι εσται 

πὸ διδραχμον --- ὅδ η ἐρητ ἅκαλος! 6]058. -- -- Ἴ Πῖοτα Δ ἴπ κατ, ὑποῖβ Ἵποῖι5α, οχ- 

οἸα1τ -- περλποὺδ πε ΤΆΛΗ ΡΓῸ ΡΓ. τὸ τιμημα αὐτου; τη. τἀ πῖα ΠῈ ἘΠΕῚ νος ΟΙΠ. 

ΔΌ πο Ἅλε -- ροβῖ δἰΐϊθσαπη δέδιϑεαλιδ πιλα η1. Δ44. εἐτδα δώ “λον -- Εγουδδβ, 

τῇ. -- στ. ἄγιον αγίων --- ὅὃ πδαπδτιϑὶ -- ανατεθῃ --- ὅὅ δ᾽ τηρηργαηδ, 5ισαΐ ἴπ (Ρα- 

Βίηα ρῥγαθοθάθῃηϊ,, ΑΌϑοῖδϑα, Ῥεηθγαηΐῖ 4886 ἸΠΟΙ5 ἱπο} 51. 

Ιενῖ. ΧΧΝΙΙ, 21531. 

΄' ΑΨ. ἶ 

μεν. χε, 

 'ι οι ᾿ 
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πᾶρίθαλοο λλλλύΎοηο. 

κατα)" ΝΗΪ τονε γτια τ βὲκ᾽ κἂ τὰ τΤῊπε πνευρᾶν κᾶ τὰ ἢ 
᾿ς πεγᾶπε' ΦΟΟΥΤ πιλὶ χὶν ΧΟΎωΤΕ Ππρολλπε ΕἸ ΠΕ’ ΟὟῸΝ πιλλ᾽ 

: ἃ ΕἸΝΗῪ ΕβοἋ δρδὶ δὴ τόν εβοὰἋ δ᾽ ΤΕΥ ΛΗ νδΔΟῊρ δ' 
5 πευδβέπωυινε, εἰρὲ πρ3λε οὐὲ πο ἈΠ ατογῶε: δΎω πώηρε 

᾿ ̓  ππνεφολλει κατὰ πευράϊτε κᾶ τὰ νευ Ἄηλλοο κατὰ νηΐ π- 
᾿ πεγπδτριδ᾽ κἂ τὰ ΤῊΠπε περᾶν κὰ τ ἃ ΤΕΎΔΠε᾽ ΦΟΟΥΤ᾽ ΝΊΔΑ 
ΟΧΙΝ ΧοΟΎΩΤΕε προλῖπε ΕἼ ΠΕ᾽ ΟὟΟΝ Νιλλ᾽ ΕἸΥ̓ΝΗΎ ΕΒΟᾺ δι ον 

43 Ε ω0.. ΕΒ ΟἋ δ τΤεΦΎΔΗ᾽ Ἐπ ΝεΦΘΔ ἍΕΙ πευδλαπουι πε ΔΈ ΕΙρΕ 

“ΠΤ ΔΙΟΎ ολλτε ΝΟ ἈἊΜΝ ατοΎε: πᾶὶ πε πόλῖπώνε εν ὴ οὺ 

᾿ δΎσδαπεοκυινε πόὶ ““ὠΥοηο ἈΠ πᾶδρων δ πδρχωπν᾽ κ'- 

 ΠΙῊΔ ΝῈ ἈΠ ΤΟΝΟΟΎΟ πρώλλε πε’ οὐρώκμε κᾶτὰ ΦΎΔΗ που τ᾿ 
5 κᾶτὰ πεΦΎΔΟΟΥΕε ππΗΐϊ ππευπὰ τριᾶ. ΔΎΩ δοεῖρε πόιὶ πόλι- 

πῖνε ΤΉρΟ] ππώηρε Ἀχπ|ηλ᾽ ἈΝ ΤεΎσολλ Χὶν χουῶτε προλι- 
πε ΕἼ ΠΕ᾿ ΟὟῸΝ [143 ΕἸ ΝΗῪ ΕΒΟᾺΔ εορλλλὰρ Εβ0Ἃ οϑρδϊ ϑλλ ΠΙΗᾺ 
3. σεΥζε Ν᾽ Μ1 Ὁ «ὐλλ τοῦθ᾽ 3.0 τ εΎθε ἈΝ ΤΑΙΟΥ : πῴηρε 
Ἅε ΝΔΕΎΕΙ ΕΒΟᾺ δὴ ΤΕΦΎΔΗ ΝΕ ΤΕΎΠπδ τΤριδ ἈΠΟῪ ΠπεΥ- ἢ 
5 οὐ πὲ] δὴ πώηρε ἈΠΙΗᾺ : ἃ πχοεῖο ὥᾶχε πηδορίλι) ωΥ- 
ΟΗΟ εχ βλοοΪ χε ΔΝ ΔῪ ΕἸΕΦΎΔΗ ΝΕΎΕΙ πνεκόπεο- 
ἾΝε᾿ ἀΎω ππεκχὶ ΤΕΎΗΠΕ ΟΝ ΤΉΛΗ ΤΕ ππηρε Ἀπίηλ. δΔΎω 

ΟΉΤΟΚ Τἄᾶφο ἐρὰ ΤΟῪ ΝΝ ΔΕΎΕΙΤΗΟ εορᾶΐ εχἣν᾿ ΤΕΈΟΚΗΝΗ κ4,π- 
᾿ ΠΆΝ Τρε' ΔΎΩ εορδΐὶ εχἧἣν ΝΕΟΚΕΥΗ 'ΤΉΡΟΥ ΔΎΩ ἔδρα εχν πκὰ 
πὲ ΕΤΩΘΟΟΠ πᾶσ᾽ ΝΎΤΓΟΟΥ ΝΟΕΤΩΟΟΥΝ οφὰ ΤΕΟΚΗΝΗ᾿ ἈΝ Νεο- 

᾿ ΟΚΕΎΝ ΤΗΡΟΥ ΝΎΟΟΥ ΟΝ ποείθλλθε ορᾶΐ ΝΗ ΤΟ ποεώθωπε 
δὃ3. πκῶτε ππτεοκηνη δΎΩ εἐρὲ ΤΕΟΚΗΝῊ πἄλλοοςϑε ποεου- 
δ εβοᾺ πόῚ πλεγυειτηο ἀΎω εονᾶδώ πόὶ "τεοκηνη ποε- 

ἷ ᾿ Ναπιετ. τ} πΠ ἰΓΑΠΒΟΥΡ51 ἐχ οοά. ΧΟΙΧ, Ρᾶρ. Ῥπ ---ἶ, 1 τονε, πηθρἢ. οἵ 
5Υ] Ὁ-Ἔχ. -- ρσ. πενταχοσιοι --- ἘΣ πεφϑδλει - αῖ., ρσ. Νεφθαλι. τὰ. πεῴϑδλιμ, 

- -α φυλη πογώτ'᾽ -- ΡΥ. οἵ 501. Ἰἰσθῖ σὉ ΠῚ ὌΡΟΣ Πγ. Οὔ. πογῶτ᾽ -- κατὰ πεῴυ- 
ΝΟ γον Ὲ ΞΞ ΒΓ. Εἴ 5Υ0Γ{. Οὔ} ΟΡαΪο, πὶ. κᾶτᾶ τῆπὶ --- δ τανε 1ῖῖὰ ςοά., ΠΕ ΟῚ 

πενταχοσιοι --- ᾿ἴ πώηρε Ἅε πλευει, γϑι αὶ ἄπο -- στ. οἱ ὃς λευιται -- Βαρετῖοτϊ 

Ἰ τὰ ἰάςογα, συδθάδμη ᾿ἰογαθ Ὄχοιάθσιπί εχ νυν. 47-48, 4115 γϑϑί 65 ὉΏςῚ5 1η- 

5ὶ -- “ἡ πλευει -- ΒΓ. εἴ βρΊ., ΠΊ. πὲ πιΔΕΎΤΗΟ --- “ἢ ΜΕΟΚΕΎΗ ΡΓΙῸ ΠΕΘΟΚΕΎΗ, 

. εἱ 5Υ10--Εχ. οὔϊῃ στ. τὰ σχευὴ αὐτῆς -- εττοοτπ τδο, Π]ΘΠΊΡΗ. -- ρΤ. ἐστιν εν 

ὑτὴ 7. ἰά. 5γτο-Εχ. 564 9.55 σὰπι ΟΡεΪο -- ποειυύώπε ΡΓῸ ρΓ. παρεμβαλουσι -- τη. εγξ- 
ΞΒΥΤΟ--Εχ, «8.4. --- "' ποετδϑοο ερδ τὸ -- Π1. ΒΥ. εἴ ΑἸΘΧ., 57. ΟἿ]. αὐτην. 

Ναῃηι. 1, 40-51. 

Ώ. ΥΙ. 

Ρε 09 Η 

01 ΕΣ 

 ΦΟΙΖΩΣ 



᾿ ,  ΄ἐρνε ᾿  ἘΡῚἧ Ἄν... γ" Ὁ Ξ ᾿ ν 
«. ἔχ“. , - , ΑΝ. »" ν δ᾿ , ͵ 

ἼΣΩΣ. . ν νάσ΄- 

Ἢ 

τἄᾶρφοο ἐρᾶ Το πῶλλλλο Ἅε πᾶὶ ΕἸ ΗΔ Γ πεαοΎοϊ ἐφ ΟΎ π᾿ ἐροο 

5. ἈΑΔΙΡΕΟΛΛΟΎ. ΔΎΩ ΠΟΕΟΎΕΡ Η ΔΎ ΠΟΥ πώηρε ἈΛΠῚΗ Δ΄ πρώϑλλε 
δρδᾶὶ δὴ τε τάξιο ἀγὼ πρώῶλλε κἂ τὰ τε θην ελλωπ δ᾽ ἈΠ 

Ὁ “ΤΕΎΟσΟΛΑ. ΜΠ ΛΕΎΕΙΤΗΟ ἍΕ ἈΔΡΟΎΕΡΗΔΎ ἌΠΕΛΛΤΟ ΕβῸ 5“5- 

πκῶτε ΜΝ ΤΕΟΚΗΝῊ ἈΚΠΆΛΝ ΤΕ Π ΤΕΤΆκ ποβεὲ πε ορδῖ δὴ 
πύθηρε ἈΠΙΗ Δ᾽ ποερᾶρερ, πόΙ ΠΛΕΎΕΙ ΤῊΟ ΠΤΟΟΥ ΕἸΤΟΎΡΟΩΘ π- 

Ρ. πιο ΤΕΟΚΗΝΗ᾽ ἈΠΆΑΝ ΤΡΕ: ΔΎΩ ἃ ΎΕΙΡΕ ΠΟῚ πθηρε ἍΠΊΗΔ κἄ- 
φοΣ κακὰ ρὼβ πα [πἰδὶ εν τὰ πχοεῖς ρῶν ΞΚλΛΟΟΎ ΕἸΤΟΟΤΕΙ 31- 

Π.1 ἈΔΟΎΟΗΟ ἈΝ πᾶδρωπ᾽ τἀϊ τὲ θὲ εν ἄἀγᾶδο: πζχοεῖο ἍΔΕ 

" ἀίᾶχε πῆᾶρρλι ΟΎΟΗΟ ἈΜΜ πᾶδρων εχ ο΄. ΧΕ 
πρώϑλλε εοἰσῆπ᾽ κὰ Τὰ πεοριτᾶν λα κὰ τὰ πευδειΝ κἄ τὰ ΠΗΪ 
ἘἩΝΕΎΠΑ ΤρΡΙδ΄ ἈΔΑΔΡΟΥΟΎΥΕΡΝ ΔΎ ΠΟΙ πΗρε ἈΠΙῊΗῊΖ. ἈΠΕΛΛΤΟ 

εβολ Ἄπκωτε ΝΠ ΤΕΟΚΗΝΗ᾽ ἈΚΠΛΑΝ ΤΡΕ ΠΟΕΝΟΧΟΎ ΜΟῚ ΠΟΌΗΡΕ 
8 ἌΠΙΗΝ : ΔΎΩ ΝετΝδρλλοοο ΠΘΟΡΠΝ δ᾽ ποᾶ ἈΛΠΡΗΟ ἈΜΠΕΛΑΤΟ 

εβθοὰλ πλάπδ᾽ πτᾶταλλὰ πὲ π᾿ τ πδρελλβ ΔΗ ΠΝΙΟΥΛδ᾽ Κ᾿ 

' τευσολι ΔΎ πᾶρχν᾽ πῆθηρε πουλλὰ πᾶδοον πηρε. 

« πᾶλλιηνδλᾶθ᾽ τεοσολὶ πὶ εν Ὑ ΔΎΟ ΑΠεΎΘ πε ΕἸΤεῖρε πώεα 
ὃ τᾶθψτε πο ἈἊΜΠ οεγῶε: δύω πετπδόθῶπε οι ΤΟΎΩΟ τε- 
ΦφΎλη πίοοδοᾶρ᾽ ἀΎω πᾶρχν ππηρε πίοοδ-: χᾶρ πάϑᾶνπᾶ- 

6 Ηλ᾽ πῶηρε ποωγᾶρ' τεοδολε πᾶδὶ Εν Τ ΔΎΘΑΧΠΕΎΘΟΙΝΕ ΕΤΈΙΡΕ 
τ ΠΤ ΔΙΟΥ τᾶ τε πο ἊΝ τοΥε: δΔΎω πετπάραλοοο οι- 

“δ ζο]. 2... ΤΟΎΩΘ τεΦΎΔΗ τε πζά Βουλων ΔΎ πᾶρ᾽ χυν᾿ ππηρε 
8. ζᾶ Βουλων᾽ ἐλιὰ β᾽ πῶηρε πδιδων τεεσδολε᾽ πὶ ΤΔΎ- 
9 δ ἈἈΠΕΎΩΘΟΙΝΕ ΕΤΕΙΡΕ ΠΤ ΔΙΟΎ οἄςθο!ε ποθ᾽ ἈΝ Ο ΤΟΎΩΘΘΕ: ΟὟΟΝ 

πλλ᾽ πὶ εν Τ ΔΎΟ ΑΠΕΎΘΘΙΝΕ ΕΒΟᾺ ΟΝ ὙΠπΑρελΒΟΔΗ ΠΙΟΎΛΑΙ 

ΕὙΕΙΡΕ ΠΡΆΔΛΕΝΕΤ ἀ0ε πΩΘΟ᾽ 5415 Ο ΤΟΎΘΘΕ᾽ ΚΓ "Τευσολλ ποέτω- 

ι0 ΟὟΝ ἕὐλοοθε πῶορπ: δΎω πτᾶτνλλδ᾽ Ν᾿ πδρελλβολη ππη- 

δε ΡΓῸ χαὶ -- εροὺ -- ΠΙΘΠΊΡΗ. φᾶρος, ΒΥ͂Γ. -- σγᾶθς. ΟΠΊ. --- ὅ5 τευδόμ -- ρζαβθο. 

οἵ 5υτο--Εχ., πιορῃ. πεςκολε --- ὅἢ Ἀαδρογερηδ (510) ---- ὅῬ ΒΕ ΡΘΙΙΟΣΙ [ΟΠ] οτὰ, βίσας 

ἴῃ Ργαθοθάθηϊ ραρίηα, ἃρϑοῖβδϑα,, συδθάδμη νοςυϊὰθ Ρϑυθγαηΐῖ --- ΠΠ, Ὁ Ἀεὶ ρσὸ χαι 

-- ξ κατα πεοτδταιδ᾽ κατδ πευλαδειτί, ρῖ. αὐτοῦ χατὰ ταγμὰ κατὰ σημᾶιας, 
ῃ1. κατὰ πιτᾶταλδ {τῈ πΙΑΛΗΙΠΙ -- ΠΟΕΠΟΧΟΥ, ΠῚ. -- ΚΤ. παρεμβαλουσιν --- πετ- 

πδρβοοο ἰἴὰ θ88ρ6 ΡΓΙῸ ρσγᾶθς., (Ὁ σοπβοπαΐῖ Π1., οἱ! “παρεμβαλλοντες - δι ποᾶ .-- 

πρηο...... παδαδίῶδ -- αῖ. κατὰ νοτὸν χάτα αἀνατολᾶς εἴ πι|. ΤΩΡ ποδόρηο. 

κατὰ πιαδώδι, Ἡ, τ στ. χαταὰ αἀνατολας --- ὅ, 1 οἵ “5 πετηδιυῶπε οιπτονῶς,, 

στ. οἱ παρεμβαλλοντες ἐχομένοι; ΠῚ. ΠΗΕΎΘΙΚΟῪΤ ἐοδιϑονώον --- ἶ ο διλων τ σγαες.,, 

τι. ελλως --- ὃ ἀπῖο ρλεπετδοε ΟΠ]. πωϑε -- ἐεχάτον --- ᾿ὗ πτδταλδ᾿ τ ΠΊ, οἵ ΑἸθχ., ̓ ς 

στ. ταγματα -- ρΐαβ ππῴῦηρε ἀβεβῖ ἰπ ρῖ. οἵ 1. 

τ Νυπη. 1, 52 - 11], 1- τό. 
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ρΡε ΠΡΡΟΎΒΗΝν ποεώύωπε οι ποᾶ ΕΑΝ Τὸ ἈΚΝ ΤεΎσολι' ΔΎΩ πἂρ- 

τα χων πῆηρε ΠΡΡΟΥΎΒΗΝ᾽ ΕΔΙΟΟΎΡ᾽ ΠπΗρε ΠΕΡ τεοσολλ᾽ 

Ε΄ κδὶ εν τ ΔΎΟ ἈΑΠΕΎΘΘΟΙΝΕ ΕΤεΙρε ΝΘ ΔΕ τ ἄρΕ πο ἈΝ Ο'ΤΟΎΩΘΕ: 

,»-". δΎω πε οττοὺδ ΠΡΤΟΥΘΝΙ ΤΕΦΎΔΗ τε πολέων ΔΎΩ 

ς πᾶρχων᾽ ππώηρε πουλλεων᾽ οἁ ἌδΔΑλΙΗ Δ᾽ πώηρε Ἐδ σας ἀμφ ον αν 

᾿. τες δολι᾽ πδὶ εν τ ΔΎ Απευτ πε" ΕΤεΙρε π τ ΔΙΟΎΨιΟ ποθ᾽ ἈΝ 

μ Ντωε: ΔΎΩ πετπδοθῶπε οι ΤΟΎΣ ΤΕΦΎΔΗ τὲ ΠΥ Δ᾽ 

᾿ς δύω πᾶρχων ππηρε πεδὰλ ελιοάφ πῶηρε ΠΦρΔΥΟΎΗ Δ᾽ 
ἋΡ πεοσόλι᾽ πὶ εν τ Ὑδκεπευζυινει ΕΤεῖρε ΠΡ ΛΕ ΤῊ πο’ ΜῈ 

.-.  Ὑπδρελλβολη ΤΠ ΘΡΟΎΒΗΝ᾽ εὙεῖρε πε τ ΔΙΟΎῪ πω ο᾽ 510 ΠΤ ΕΎΘΘε 
ἈΝ ΤΔΙΟΥ ΠΟΕΤΟΟΥΝ ἈΝ ΤΕΎσΟσλ᾽ Εφλοοίθε᾽ ΕὙῸ νΔλλερ ΟΝ ΔΎ. 

- ΔΎΩ ΤΕΟΚΗΝῊ ΠΆΛΝΤΡΕ ΠΌΕΩ! οἄροσ᾽ εἐρὲ τπᾶρελλ ΟΛΗ᾿ 
ΠΝ ΔΕΎΕΙΤΗΟ ΟΝ ΤΆΛΗΤΕ πλλπδρελλβ ολΗ᾿ πθὲ ΕΤΟΎΥΝ ΔΟΎΕΡ Ν ΔΎ" 
Ἢ ΝΟΕΤΩ ΟΥΝ᾽ ΟΝ ἐλλοοςῦε ΝΜ πτεΐῖρε ἐρὲ οὐὰ δύ ΤΟΥΝ πουὰ κἂ τ ἃ 

15 πευϑητεαλώπιᾶ: ΔΎ πτᾶτλλὰᾶ πΤπᾶρελλβόλη πνεφρδιλι' 

ς ποεώωπε ΔῊΝ ϑᾶλδοοᾶ “ἡ ΤΕΎσΟλΑ ΔΎΩ πᾶρχων᾽ πη- 
Ε. ΘῊΗρε πνεφρδιλε᾽ ελιοδλλὰ πΌΗΡΕ ΝΠ ΝΕΛΛΙΟΥΔ τεοσοῦλικ πδὶ 

ΠΝ στττῶινε ΕΤεῖρε ἥρϑε πο ἈΜΝ ΦΤΟΥΎΘε: δΎω 

ἊΝ π λϑσλοος ΘΙΤΟΎΝ᾽ πᾶὶ ΤεΦΎΔΗ τὲ ελλδ ν ΔΟΟΗ" ΔΎΩ πᾶρ- 
Κῶ Ν᾽ ἘΝΏΘΗΡΕ δ ν ΔΟΟΗ᾿ τᾶλλδ ΔΙΗΔ ΠΟΘΗΡΕ φϑφ δ. ΔΟΟΟΎΡ᾽ 

; ξεν. τες σολι᾽ πἂὶ εὐ τ ΔΎ, ΠΕΎΘΝΕ ΕΤΕΙρΡΕ καλὰ ΒΟΝΟΟΎΟ ποῦο᾽ 

τς ἜΤΙ Θητ: δΔΎω πετνδιθῶπε ΟΥ̓ ΤΟΎΝ πᾶὶ ΤΕΦΎΔΗ τὲ πβε- 
᾿ς πίδλλι ν᾽ ΔΎΩ πᾶρχῶν πνῆηρε πβενιδλλν ΔΒ δ Ν᾿ πηρε 

ν΄ - 
Ν ᾿ ἵ 

αὐ τευδόλ -- τ Αἰδχ., βστᾶβς. δυναμις αὐτῶν -- παροχώπ᾽ (510) ρτὸ πὰ ΕΎ ολΑ ἘΞ ΠῚ- 6 99 ἐς . Ἃ ς Ρχ Ρ Ρ- 

ι: 
Εν 0 

κῶπ᾽ -- “ἰ οπτοΥοθε, τη. -- στ. πενταάχοσιοι --- ἢ σογριοδλδι - ΡΓ.,), ΠῚ. σΟΎΡΙΟδΔΙΔΕ 
Ἔπια οὐλέῖτίῦε -- ΟΓ.,), ΠΠΘΙΏΡΗ. ᾧ --- ἢ ελιοδῷ -- σσ., πΠΘΡἢ. ελιοδ, 7. ελιοᾶπ 
--- 15 αηἴθ πῦο οἠϊ. μια -- τεγοθε «πὶ τδῖου -- ογτο- Ἐχ. εἴ στ. πι. Φ, Ἦ7,. φῇ -- ποε- 
πώονπ..... ἀξβεροιδ, ΠῚ. -- 51. σὺν δυναμει αὐτῶν δευτεροι εξαρουσι, Α. ανα- 

ἈΚ ΘΙ τ μμω γχαλ, ἴἴεπι ν. 24 -- ἴ |1ς}16γὰ8 ερ 

Π ΕἸΤΟΥΗΔΟΥΕΘΗΔΎ, ΟΠΎΪΒθᾶ8 ἃ ΡἈΓΪΠηα ΠΊΔΠ. ἴῃ ΠηΘ ΨΟΙΒΕ5, Γεϑίταῖας δπὶ ΔΡ αἰτοσα 

ζευξουσιν. βγτο--Ἔχ. “τ Ξ ἸΞΞ ον. 
ἢ 

τοςοπιϊο - πευρητελλώσιδ -- 51.) ΠΙΘΠΊΡΗ. τες βετουτενλον, στ. χαθ᾽ ηγεμονιας 

- 1" χγώ -- τ.) 5ΥΓο--Ἔχ. σα τὴ στ. ΟΠ]. -- τ 14. ν. 24) εἴ πιεαλιου !Ἃ (510); 
ΒΞ πσελλιΟΥ Ἃ -- - 1 ατονθε, πΠ|. εἴ βύτο- Ἔχ. -- στ. πενταχοσιοι -- ἢ ᾧδ Δ οσοΥΡ 

Ε ῥτ., τ. ᾧδᾺ ἌδΔοοΥΡ -- - "“" δϑιλαπ᾽ -- σϑυτο--Ἔχ. εἵ σ., π|. διβιηδάδβθ, Τῦ, δακι- 

Ἅδη -- ἜΣ 1τῖοτα δ 'ἰπ πτελώπιδ υἱχ ἀἰβοογηϊταγ, σγαας. γαδεωνι, ΠΊΘΡἢ. τελεωπ 

Ε- ἤδ ἴῇ οἵὰ ΒρΟ ΠΟΥ αὐϑοϊδϑᾶ τηθηρταπᾶ, Παρ άΔ πῃ 5Ύ}1 808 οχ πἴγαηια ρατγίς ρϑγῖο- 

πὶ 4.ὰ5 πηοὶδ ἱπο] 8]. ; 

Ναῃ. 11, 11-23. 

ὸ ΟΕὟΩΘΕ 5. ὙΔΙΟΎ. ΟὟῸΝ πιλι'᾽ ἐπ τ ΔΎδΑΑΠεΕΎΘΙΝΕ Εβθο0Ὰ ον Ὁ 

δ. τεοδολι [πᾶὶ εν Δ ΎδΑΠΕΎΘΘΟΙ ΝΕ [ΕἸ ΕἸρε] 3.- ἡ ΘΌΪ  Ζὸ 
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" δᾶ θ᾽ ΤῊ πο Ἀὶπὶ ΠΓΟΎ ε. ΟὟΟΝ πιλλ᾿ πᾶὶ εν Τ ΔΎΟ ἈΠεΎ- 

ΝΕ ΕΒΟᾺ Ο΄ὴ τ πᾶρελλβολη᾽ ππεφρᾶιλλ' ΕὙεΙρε πε ἈΚ ΟἈΛΟΎ Ν᾿ 
πο ἄγω «ε΄ ΠΟΕΤΩΟΥΝ᾽ ἈΜΜῈ 'ΤΕΎσΟΛΑ᾽ ελλοοίθε ΕὙῸ ἅκλλε - 

5 ΟΟΛΛΝΤ: ἄγω πτᾶνλλᾶ Νπ Τπᾶρελλβολη πλᾶπ᾿ ποεώωπε ὃ 

ποᾶ ΠΡΑΡΙ Τ᾿ ἈΝ τευΎσολλ' ΔΎΩ πᾶρχιυν᾽ ππώηρε πλδᾶπ᾽ ἄ- 

96. ΧΙεσερ᾽ πηρε πη δλλιοδλ δι τεοσολλι δὶ εν τ ΔΎ πε πεῖ, 
1 ΕΤΕΙΡΕ ΠΟΕΟΝΟΟΎΟ πο ἈΝ οἄα πε: δΎω ΝΕΤ ΝΗΎῪ δ.- 

ΤΟΎῪΝ πᾶϊ ΤΕΦΎΔΗ τε πδοηρ᾽ ἀΎω πᾶρχωπ᾽ ἸπΏΘΗΡΕ ΠΝ ΔΟῊΡ 

5. ΦΔΥΕΗΔ πηρεὲ περᾶν τεοσδολκ πᾶϊ εν τ ΔΎΟ ἈΠΕΎΩΟΙ ΝΕ" 

9. ΕΤΕΙΡΕ ΠΦΆΛΕΟΎΕ ΠΟ ἈΝ τοΎε: δΎω πετηδίωπε ετου- 

δ τεφΎλη τε πεφϑδᾶλει ἄγ πᾶρχυν᾽ ππώηρε πεφϑδλει" 
ὁ. ἀ Ιρδὶ πηρε πηδινᾶ Ν᾿ τεοσολι πᾶὶ εν τ ΔΎΟ ΠΕΎΘΘΟΙΝΕ 
Ἵ ΕἼΤΕΙΡΕ ΝΎ ΔΙΟΥ (ΟΟλλ ΤΕ πο ἈΝ ἡ ΤΟΎΘΕε. ΟὟΟΝ πιλλ᾿ πᾶὶ 

ΕΝ ΤΔΎΟΑΛΠΕΎΘΙΝΕ ΕΒΟᾺ ΟΝ Τπδρελλβ οΔη πλδ δ΄ ΕὙΕΙρΡΕ πε 
ταϊου οἄζϑαε ποθ᾽ ἈΠῸῚ οευωε: ΟΕ ΤΟΥΝ ποελλο [οςϑε] τῷ ΔΕΕΎ 

8. Κὰ τὰ πευ τᾶνυ μὰ: πᾶϊὶ πὲ πόπω πεῖ ἸΝΏΘΗΡΕ ἈΜΠΙῊ Δ᾽ 

κἂ[ τᾶ ΝῊΪ πνεΥπὰ Τριδ΄ πόλλποῦῖ τε ΤΉΡΟ ἈΝ τἀπδρελι β ολη, 
“ΔΝ ΝΕΎσΟΛΑ᾽ ΕὙΕΙΡΕ ΝΟΕΎςΘεΕ ποθ᾽ Νὴ (ΟΟΛΑΝ Τὶ ΠΩ’ ΛΗ Ο Του- 

8 οε του. ΠΆΕΎΕΙΤΗΟ ἍΕ ἈΧΠΟῪ ἈἈπεΎζωυνε ορᾶϊ ΠΡΗ ΤΟΥ. 
4 κἂ τὰ θεὲ εν Τὰ πχοεῖο ον ΕΤΟΟΤ Δ ΎΟΗο. ἄγω ΔΎΕΙΡΕ 
ΝΟ πηρε ἈΛπΠΙῊ Δ πῶ πλλ πᾶϊ εὐ τὰ πχοεῖο ΤΟΓΟΟΎ 3.- 
"ΔΎΟ ΝεΎυοωρ᾽ ΕΒΟᾺ πὲ Ντεΐρε᾽ κά τὰ πευτᾶναδ'᾽ ΔΎΩ 
πεγάλοοθε Νπ τεῖρε. πουὰ πουὰ οι ΤΟῪΝ ΝΕΎΕΡΗΥ κἂᾶ τᾶ πεὺ- 

ι Ἄμλλοο κἂ Τὰ ΝΗΪ ΠΝΕΎπά τριὰ : δγυω πᾶϊ νῈ πέχπὸο ἣ- 

πᾶδρων ἈΝ ἈΔΟΎΟΘΗΟ᾽ ορδᾶϊ οϑὲ ΠΕΦΟΟΎ εν Τὰ πχοεῖο ᾶ χε 
ἈΝ ΛΟΎΟΗΟ ορδὶ δὶ ΠΤΟΟΥ ποινᾶ. ΔΎΩ πᾶϊ πὲ πρᾶν 

1Π|. -᾿ 

δ [ξουΐε, τὰ ραᾳῖο αὐ Παρθαῖαγ βαπηπηα τοῖα ]15 ἴῃ ν. 24. δάποίαϊα, ΠΊ. Εἴ ΒΥ͂Γ- 

Ξ- στ. τετράχοσιοι --- “ὃ ΔΎΩ ΞΞ ΠΠΘΠΏΡΉ:, ΒΥΓ. Εἴ 51. ΟΠ. -- ἀρκιεσερ᾽, [1. -- στ. ἀχιε- 

ζερ -- πδαλιοδιλδι (510), πὶ. δακιοελε, βύτο-Εχ. ὡραρον -- στ, ἀμισαδαΐ, Α, σαμι- 

σαδαι --- 51 αἰῖογαπη πηδοὴρ (510), πι. ΔΟΟῊρ --- "ὃ τονε, πη. εἴ ΒΥ͂Γ. -- σΓ. πεντά- 

χοσιοι --- 58 περϑδ΄Ἄει 15 (510) -- δοζιρδῖ, π|. -- στ, ἄχιρε -- πηδένδις (510), πΔ. ἔπδοῖ 
90 91 -- στ. αἵναν --- δ" τονε Ξ βυτο-Εχ. οἵ ρῖ.., τὰ. ᾧ -- “" βιυπηπηα [ΟΓΑΠ15 157) 000 

(μι. ρπξς πῶῶο πεὴὶ Ὁ) ΠΟΩ τοϑροηήοί ἰγαοῖ πὶ θῈ}5. ΟὉ ΔΠΊΑΠΊΘΗΒ15 ΘΙΥΓΟΙΘΠΙ ΨΥ. 28, 
ἈΡῚ ΡΓῸ 500 βοΠρϑὶῖ 400 --- ὅδ πδὶ πε πδαλπιϑιπε --Ξ ΡΥ. εἴ βύγο-Ἔχ., τῇ. Φδι πε 

πιδριθαλοο -- ΑἸ πεπδιρελβολη, βύγΌ- Ἔχ. -- σΓ. τῶν παρεμβολων, τ]. ἴτε ῬΕΘΗρΡΙ 

ἈΚΠΙΟΡΔΗᾺἋᾺ -- ᾿ἰῖοτα Ὑ ἴῃ ΠΟΕΎΚΘΕ ΠΊΪΠΒΟΙΪΑ ΘΌΡΘΙ ΨΘΙΒΌΓ ἃ ΡὈΓΙΠπηὰ πηδη. -- αἱ ΤΟΎ (9Ε 

τδῖου -- ηγ. Ἦ7,.., Γαρ. Ὑ 1 5υτο-Ἔχ. οὰπιὶ ρου. πενταάχοσιοι πεντηχοντὰ -- ἱ πτώω. 

τα ΡΓῸ πᾶντα οσὰ - πεγοώρ᾽ ΕΒΔΟἋ,, Π|. -- ΟΓ. παρενεβαλον, ΒΥ10--ΕΧ. οοο «Ἐλ' 3 
ἐν Ἔ Ν Ἶ Ρ ΡΣ ᾿ - 

-- ΤΊ, πηδδρῶν ἴΐὰ β58θρ8Ὲ ἴπ ἢος ςοά. υἴ 5ΌρΓα ποῖαν!. ᾿ 

ν ᾿ ἰὴ 
Νά. 11, 24 -- 11, 1-2. ; 

"ὡς δα 
ΩΝ 
ΤῊ 

,- "τὰ μα πν 

ΨΩ 



9ὺ 

πΝΗρε πᾶδρων᾽ πῶρπ ὅλλλιοε πὲ πᾶλδβ'᾽ ἄνω ΔΒΙΟΥΛΔ' 

8 ἈΝ ελεᾶζδρ᾽ ἊΝ ἴθϑδλαᾶρ πὶ νὲ πρᾶν ππηρε πᾶδρων 

ΠΟΎΗΗΒΘ᾽ πᾶὶ εν ΤΔῪΤ ΔΦΟΟΥ πἂϊ εν ΤΔΎΧΟΩΚ ΕΒΟᾺΔ ΝΝΕΎΟΙΧ᾽ 
ΕἸΤΡΕΥΡΟΥΗΗΒ. ΔΎω δορλου πόὶ πδ λα θ᾽ ἈΝ ΔΒΙΟΥΔ᾽ ψάπελι- 
ΤῸ Εεβ0Ὰ ἈἈπχοειο ΝΜ ΤΕΡΟΎΕΙ ΝΕ ΠΟΎΚΩΟΘΦῚῪ ΝΌΘΛΛΑΛΟ ἈΔΛΠΕΛΑΤΟῸ 

ΟΠ ΕΒΟᾺΔ ἌΠχΟεΙΟ ορδὶ ον Τερηλλοο ποινᾶ᾽ ΔΎ πελλ ΝΏΗΡΕ 

Π (ὐ00π ΝΔῪ πε: ΔΎΩ ΔΟΡΟΎΗΗΒ πόϊ ελεᾶζᾶρ "πὶ ἰθδλλὰρ'᾽ ἈῸ 

 ἄδρωνπ πεγειωῶτ : δγω πχόοεῖο ἄᾶχε πηᾶορλλ Δ ΩΟΎΟΘΗΟ 

δ εχ 1.300. ΧΕ χΧι ΝΤΕΦΥΔΗ ΝΠ ΆΕΎΕΙ ΝΥ Τἄρο ἈΚΛΟΟῪ ἐρᾶ- 
᾿ς ΤΟῪ Ξἴπελλτο εβ0Ὰ ππᾶδρων πουηηβ᾽ ποειῦλῖϑε πδο ποε- 

᾿ς φϑδρερ᾽ ΕΝΕΘΟΎΡΟΘε’ ἈΝ ΝΟΎΡΟΘΕ ΠΝΏΘΗΡΕ ἈΝΠΙΗ Δ΄ ἈΠΈΛΑ ΤΟ ΕΒΟἋᾺ 
8 ΝΤΕΟΚΗΝΗ᾽ ΜἈΜΠΑΛΝ Τρε᾽ ΕΤΡΕΎΡΡΟΒ᾽ ἐνερ, βΗΎΕ ΤΠ ΤΕΟΚΗΝΗ ΔΎΩ 

: ποερἄρερ, ΕΝΕΟΚΕΥΉ 'ΤΗΡΟΎ ΝΤΕΟΚΗΝΗ ἈΜΠΗΛΝ ΤΡΕ᾿ Δ1Ν ΠΟΎΡΩΘΕ 

ἡ ΝῆΏΗρΕε ἈΠΙΉΔ᾽ κἂ τὰ ΝΕ ΒΗΎΕ '"ἕΤΗΡΟῪ ΝΤΕΟΚΗΝΗ ἄγω ἣ- 
Πς ΔΕΎΕΙΤΗΟ ΝΥ ΤΑΔΎ πᾶδρων᾽ ΔΎΩ πεῦηρε ΠΟΎΜΗΒ᾽ οἷ ου- 
Ὸ το ΕΥΤΟ᾽ πᾶϊ πόὶ πᾶΐὶ Εεβοκ δὴ ηρε πιηλ. δΔΎω ἄδρων 

ΟΝ πεοθηρε ΠΥ ΤΑΦΟΟῪ ἐρὰ ΤΟῪ ΕἸἮ ΤΕΟΚΗΝῊ 2ΞΠλῚῸ ἼΡΕ᾽ 
ποερᾶρερ, ΕΤΕΎΔΑΝ ΤΟΎΜΗΗΒ᾽ ΔΎΩ πκᾶ Νιλλ' Το τ Ν ΤΟΘΗΎΕ 55- 

ΟΠ ΠΡΟῪΝ ἈΝΠΚΔ ὙΔΠΕῚ δολλδ᾽ πύῦλλλλο Ἅε εὐ νᾶ χω, ΕΡΟΟῪ επᾶ- 
ἢ ΜΟΥ: δἄγω δΔοώδίχεὶ 

[ον 

ἜΝ πο πρώλλε. εἰ ΤἈλ ΑΔ Ὺ ΕἘΦΟΎΝ εὌρδο [χε] ἄνπον τῆς 
ς χᾶρϑε εχἧὺ ΟὙΨΎΧΗ πρώλδε ἈΠρΡΤρενίρίοδε δΊε ἐν πλω- 
᾿ς ρὸν [3|πχοεῖο κἂ τὰ πεοεχουοεῖς" οὴ ΤΆΛΗ ΤΕ [ΝΠΊΝΟΘΗΡΕ ἈΧΠΙΗΔ. 
5. [|δΔΎΪω πεχδοὶ "ἩΔῪ πόϊ λΝωΟΎΟΗΟ ΧΕ ἄρερδ Ὁ ΤΗΥΤΝ πἀπεικλὰ 

᾿ς [ππδίοῶτ χε ΟὟ πείτΊ]ερε πχοεῖο πᾶϑιυν 43λλ06} ΕἸΤΟΟῪ ΕἸ - 
9 βε [τητῆ. ἰδγω πίχοεῖο ἀδχε [π νδϑρλα “λώγοηςο [ε6}}- 
ὦ χῷ 300... χε [δ χ)ε ἈΝ πΘΗρΡΕε [ἈΠΙΗ Δ εκχῶῦ 5»νν400 [ΧῈ 

ἼἜΕ ὃ ποΎμΉηβ,, Π|. 5υτο-χ. εἵ Ὗα!ρ. ἰαῖ. γθοῖθ σ ΠῚ ὅτ. οὐ ἱερεῖς -- ὁ πδόλδβ᾽ (510) 

᾿.-ὔ ἴῃ πὶ. ἀθεϑῖ βθουπαάμπιὶ ἀάπελλτο ΕβΟἋᾺ ἀλπίοειο --- 9 ροβῖ πᾶδρῶπ πι. δάά. Ἵσυτ 

᾿ ΟΑΙΟχ. πεκοοῖ -- ἢ Δηῖς ΠΦΟῪΜ ΓΠΘΠΊΡΗ. οπΠὶ ρῖᾶθο. Παραῖ χαὶ -- Ἅε, ςϑίετ χαὶι 

᾿ς - Τ ρρ]ππηπα βθουπάα ρᾶρ. πΒ ἀεϑβιπιῖΐ δά νοςϑῖὰ δεδ --- ΙΧ ἘΈΒ Ῥδε- δε 

ὩΣ ᾿ςοά. γτι δά ἰαἴιι5 51 Π|5 ΤᾺ ΠῚ εἴ 1π ᾿Πίθυ! Οσ Ρ15 ΔΠΡῸ]15 δϑί ἰσθγα 1, ἢΐης ἡγ}τὰ οχοὶ- 

᾿ ἀογαηῖ 4186 6Χχ σοῃίθοϊαγα γοϑίιτα! ὉΠοῖ5. ἰπο 88 ---- ᾿ πρώσθε ετακλαδὺ τ σγ,, Π1. τ ἢ- 
απ πιρώλαι -- εὗρδαι, -- ΕΓ. πρὸς αὐτὸν; πΠ|. πῶωονῪ - ΑἸοχ. πρὸς αυτους -- π᾿πρ- 

᾿ι - ἜΡΙΝ ΡΙο 5Γ. μη οὖν υστερησωμεν, εἴ π|. «᾿ητὶ τεπηδδορ --- ὅ Εἐτοοτ ἀδαβῖ 

᾿ [Ι͂ἢ σΓ. οἵ πιρηρῇ. : 

Ναμῃ. ΠῚ, 3-τπι|. ΙΧ, 6-το. 

Ε΄ τὺ: ΑΑΡῈ ΠΟ, ὙΡΕῚῪ ἀπὲ παρ δἰδν ἐπ είν ΔΎΩ πε- " 

ΠΙΟΚΔΣ 



ςοἱ. 

ποῖ. Ὁ. 

ῦ 

πρωλκε πρώλλε ἱπετ ἡ διυῶπε [εὐὐχᾶρ νι) εχἧ ΟὟ ΨΎΧΗ πρώ κε] 

δὶ οι ΟὙΘΙΗ ἘΟΟΎΗΎ λλ ὙΠ Η ΟΝ ΠΕΤ πγεπεᾶ᾽ πο εῖρε κ1π- 
2.1 πᾶορρᾶ Ψ,ΠΧῸ ἘΠ᾿ ρολλ ΠΛΕΡΟΝΗ ΔΎ πέβο τ᾽ ορᾶϊ οὴ ΟΟὙΆΑΠ Τ- 

Διο ΤῈ ἈΠΕΒΟΤ ΕΡΟΎΝ ολκ ΠΗΔΎ ΠΡΟΎΡΦΕ' ΕὙΕΕΙΡ Ε Ἀλλοῦ εὙὲε- 
3. ΟὙΧΑ ψ1.410 ,ὅ φρᾶϊ οἴχπ ρεηᾶϑᾶβ ἊΝ ρεγηοΐωωε.. πηευκω 
ἐπᾶ δ οὺῪ εβοὸλ ΦΗΤΟῸ ὡὧᾶἂ ο᾽,.ΤΟΟΥΕ ΔΎΩ ΟΎὝΚεεΟ ΠΝΕΎΟΎΟσΠΟ, 

3. ΕΒΟᾺ ΠΦΉΤΟ κἂ τὰ πνοόλλοο ππδουχἃ ΕὙεεΐρε κκκλοο. ἄγ 
οΟὙρώλλε εὐὧπε ΕἸ ΓΒ ΒΗΥ ΔΎΩ ἐπὶ οὴ ΟὙΘΙῊ ΔΓ ἘΟΟΎΗΥ 

πόρρᾶςξ ερ ππδοῖχζχᾶ᾽ ΤΕΨΎΧΗ ΕτλλΔΎ ΕὙΕβΟΤτΤΕε ΕβῸᾺ 835 
πεολδοο᾽ χὲ πεν πλρον Ἀπχοεῖο κί ἀ  τὰ περ οὙοεΐω" [επε- 

“χι λ᾽ πεν οβὲ πόὶ πρῶλλε ετα αί ΔΎ}. εἰώωπε Ἅλε εὐᾶπει 
ΕΡω τ Ν ΝΟὺῖῚ ΟὙΠΡΟΟΗΔΎΤΟΟ οκκ πετ πκᾶρ᾽ ἀΎω παεῖρε ψἀππᾶ- 
οὐκᾶ] ᾿“Ἁπχοεῖο κατὰ πποόλλοο ππδοχχᾶ ΔΎω κἂτᾶ πεῖὶ- 

τῷ εὐεεῖρε κλλλοο  ΟὙΝΌΛΛΟΟ ΠΟΎΩΤ εὐείω πε ΠΗ ΤΠ’ ἈΠ 
" ΠΕΠΡΟΟΥΔΗΤΟΟ ἈἊΞΝ' πρώλλε ἀπκᾶρ. ΔΎΩ δὲ περοοῦ πᾶὶ "- 

πτδοᾶρερᾶ το ΠΡΗΤΟΙ ΠΟΙ '"ΤΕΟΚΎΝΗ ἈΠΑΑΝΤΡΕε, ἃ ΤεκΟΟλε. 
δβο ΝΜ ΤΕΟΚΎΝΗ ἈἍπηΐϊ ΠΑΝ ΤΡε ΔΎΩ ἈΠΗΔῪ ΠΡΟΎΘΕ πεα- 

" 

ΕῚ 

᾿ 

“- 

(ΟΟΠ πὲ οἴχηθ ΤΕΟΚΎΝΗ πθὲ πουεῖνε πκῶρ τ δορδὶ εο το 
ιό ΟὟΕ. τὰῶϊ τε θεὲ εὐάδοιϑῶπε πουοεΐϊ9 Νἴ3λ΄ ΤΕΚΔΟΟΔΕ πὲ πεο- 

τ ΒΟ χκλλοὺ Ἀπεϑ ΟΟὟ]᾽ ἀΎω οὙεῖπε πίκωρ Τὶ ΝἸΤ  εγη. ἰδΎω 
εοωδη βωκ εἰορᾶι πόι ΤΕΚΆΟ ΟΕ [εβ0Ὰ οὴ᾽ ΤΕΟΚΗΝΗ᾿ ΔΎΩ 
»Ἀπποὰ πᾶϊ ΝΕΟΔΎΤΟΟΟΥΝ εἐλλοοςθε ΠπΟῚ πΗρΡΕε ἈΠΙΗΔ᾽ ΔΎω, 

851) “πεαλὰ πᾶι ετοδρίερα [τὸ ΠΡΉ ΤΟ πόὶ τεκλοολε πεωδυ- 
ι9. ἄφερίδ ΤΟΥ ΔΎ ΠΟῚ ΠΉΡΕ ΠΗ Δ. ΕβοᾺλ οἵται [που - 

εροᾶφνϑπε Ἀπχοεῖσς πε Δ ΎΟΥΕΡ ΗΝ ΔΎ ΝΟῚ ΝΉρΡΕ ἈΜΠΙῊΣ΄ ΔΎΩ 
εβοᾺ οἵ ται πουεροᾶρινε »πχοεῖο πε ΔΎ ΤΩΟΟΥΝ ΟΝ [εὐλ] ΟΟς9ε" 
δοοΥ πα πᾶὶ εὐδορρδίβεο ΠΡΗ ΤΟΎ πόὶ τεκΔοΟλε οἴχη. 

9 ΤΕΟΚΎΝΗ πεωδΎσω πόὶ [πίηρε ἈΠΙΗΆ. -δΎω [εορ δ η) δὼ πό 
ΤεΚΆΟΟΔλε [οἵ ΧῊ ᾿ΤΕΟΚΎΝΗ ΝΕΡΟΟῪ επδιυου δΎρδρερ, πε. 

[πσὶ πθηρε ΜἈΠΙΗΔ [ΝΠ ΤΟΎ ρθε ἈΠΝΟΥΤΙΕ ΝΙΟΕΤ ΑΛ ΤΟΟΎΝ 
- 

10 πρῶώκλλε πρώϑϑε -- ρσ.» ἢ. ουὐρώααι -- ᾿Πογὰθ οὶ ἴῃ οὶ ἀρθχ ΒΌΡΟΓΙΟΥ ἰαπίαπῃ νἱάθίαγ. 
- 1" δηἴς εὐεουλε π. Ππαρϑῖ οὐορ -- ἰἦ χε Ἄκπεοῖ - ΡΓ.) ΠΊ. ΟὙΟ .-...- - “ἢ χῦδα 
ἴῃ πποῖδ, ἴῃ ςοά. αρϑοϊϑϑᾶ πηριαργαηᾶ ἀδρεγαϊτα βαηΐ, ΘΔ 46 ΒΌΡΡΙΘΥΪ οχ σίαθο. -- ΠῚ. 

ΟΠ. ρᾷκ πετπκὰρ -- τ πρίολλξ ἀπκᾶρ, ΡῚ. τῷ αυτοχῇονι τῆς γηξ; ΤΡ. πελκ 

πιρεάπηὶ ππτὲ πετῆκδρ! -- ᾿ἢ ἈἌπέτρε ροβί πόὶ τεοκύπη ἀθοβῖ ἴῃ σγᾶθς. οἵ ΠῚ. 
11 18 Ἰτογα ἢ Ὑ ἴῃ πεωδΎΤΟΥΠ - "ἴ πεωδυδρερδτου, Π1. -- στᾶθς. παρενεβᾶλον --- 

ΒΌΡΟΙ ΨΘΙΒΙΠ) ἃ ΡΓ. τηΔη. -- εξ λα ΔΌΡΣ ΠΕ ΘΜΕΕΞ κέ ἐλ; παρεμβαλουσιν --- δ᾿ ἀπποῦτε - 

ΞΞ ΡΓ.7γ) ΤΠΘ ΠΡ. ππτε πόῦιο. ; 

Ναμπ. ΓΧ, 11-19. 
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Ποὺ [ἐλλοο]ες δΔΎΩ [εσεόϑω]πε εοουδίηρβο πόσι] "τεκλίοολε π- 

᾿ς ΤΕΟΚΗΝῊ ΝΕΦΟΪΟΎ [εν δευοΎ" ΕὙΕΟΎΕΡ ΗΝ ΔΎ ΕΒΟᾺ ΦΙΤ "ΤΈΟΛΛΗ 

Ο Μπχοειῖο ἀΎω Εβ0ῸᾺ οιτὰς πουεροᾶρνε ἌΛΠΧΟΕΙΟ ΕὙΕΤΤΟΟΥΝ 

ΝΠ ἸἯ ιι Π- π ----- 

.- 5 {Π, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΝΠ... - [ἕὔχω ἜΤΡῚ Ὅς ΔΎ χε βῶκ ερρδὶ οἷ πεῖχ δε. 
Ὁ ππτετπβωκ εἐρρᾶϊ ἘΠ ΤΟΟΥ ΠΝ ΉΤΕΤ ΝΗ ΔΎ ἐπκᾶρ, χε ΟὟ πε’ ἀγὼ 

ς απ ετφάλοοο ορᾶϊ οἴ χῶσ χε ἐπε ΟοΟὐχώωρε πε’ χεπε οὐ- 
ὉΒ πε’ χενΐε σεοοβκ χενε σεῦ δἄγω χε ΟΥ πὲ πκᾶρ. πᾶὶ 

ππτοοΥ ετούρλλοοο ορᾶϊ οἴχοο χὲ Νὰ ΝΟΎΩ χὲ δ οοΟΎ ἄγ 
ἢ χῈ ΟὟ ΝΕ Ἀπολῖο νδϊὶ ΝΤΟΟΥ ΕΤΟΎΥΟΎΗΡ ορᾶϊ ΝΗ ΤΟΎ ΧΕΝῈΕ 
3] ΟὟΝ ΟΟΘὟῪ »Ἀ»ΛΟΟΎ ΧΕΝῈ 4“. ΝΥΝ ΟΟΒῚῪ γΔΛΟΟΥ ΔΎΩ χε ΟὟ πε 

 πκὰρ χενδνε οἰκίῳωου. χίενεὶ αχὰ χῶ" ΔΎ χενεὲ ΟὟΝ ην δρδὶ 
Οπρητα χὶν πλόον ΔΎΩ εἐτετ πεπροοκᾶρ τηρεῖ τ Τετ πχὶ ΕΒΟἋ 
ρα πκᾶρποο "ἴπκᾶρ. ἀυΎω πΕΘΟΟῪ ΝῈ ΝΕΦΟΟῪ κἈλπωυῶῦλα π᾿ 
99 ΠΟΟΡΠ ΔΎΟ ΕβθΟᾺ ἀπελοολε. 'δΎω ππτερουβθωκ ερρδᾶϊ ἀΥ-" 

ΔΎ επκᾶϑ.᾽ χὶν τέρηλλοο ποεῖν ὠδρορδὶ εορρώωθβ᾽ εὐνδβὼκ 

9 Ἐφ οῪν εφᾶᾶθ. ἄγω ΔΎΒΟΚκ ερρδὶ επχδϊΐε. δ υεῖ ωδρορδᾶϊ 
 εδζεβρωπν᾽ ΔΎω οἰβκλαδΎ πὶ χίσλδν Ψ10 σεσεεῖ᾽ καὶ Θελδκαίν 
: πχῶλ πενδὺ᾽ ἀΎω Χεβρὼν δὴ οάωϑοε προῦπε ΔΎΚΟΤΟ ρᾶ- 
ι ΘῊ πχδᾶνι πΤΈκηλλε. ΔΎΩ δΔΎεϊ οὐ ιρδὶ ἐπεῖ[ ἃ] λαπεολλί ἃ ]" 
: ἄγω ΔΎ ΝΔΎΥ δαλλοο] . . .... ποὺς [ο]ἐνδείραδν εβο]Ὰ δὴ 

᾿ς ΧΗ]. ρεγίθγαπι ἐχ πος σοάϊος [ο]ΐα 56χ ; εἴ πυΐπβ ἴο]. βακθ--Ρη ἴπ οΓὰ ΒῈΡΘΓΙΟΙ͂, 
δὶ Ἰαττῖ5. ἂς τἰπεῖβ εχ πρηνῆ Ῥαγία σοπϑαμηρῖα, “ααγαπι Δ η} ἰ1τΘΓΑΓΙΠ ἀρῖσθ5. τηΐϊαπη- 

πιοάο. ΒΌΡοΓβηῖ --- 18 εκ ἀκαλοο, ςοἴειὶ χα εἰπε -- [ἴζοτα ἵ ἷπ οἵ δναπυῖΐϊ, εἴ οχ 

ἀδοθὰς ῬαποιΙΒ. ἀπτπὶ ἴδηι πὶ σΟΓΠΙΓΙΓ --- ὅΓ αἰϊοτῖ5 χ|επεὲῚ] ἄπ ροβίγθμηδθ [ἰτογὰθ 
ῬΘΠΙΪΓ5 ΘΧχοἀογπηΐ, οἴ ῬΓΟΓΙΒ Ε ΠΘΓΠΪΓΌΣ ταΠίΠΊ ΒΌΡΘΙΙΟΓ ἀποῖα8: 564 οχ ἀποθι5 

Ῥαποτίς δα ἀοχίθγαμη οἰπβάθηη [ἰῖογὰθ 5ῈΡΘΓΒΟΙΙρΡ 5. ἀπ το ταἰγιιπὶ Ἰθσθη πὶ 511 κεπε 

νεῖ Ροῖα5 ἀκεῖς. πἴῖ Ὠδρείυγ ἱπΐτγα -- ετετπεπροοκᾶρ τηρεῖ -Ξ ΞΞ τὰς δον γε πέγκοι ες -- ΕεβοᾺ 

τπίκδιρπος -- Π1.; ΒΥΓΟ- Ἔχ, -- σῖᾶθς. ἀπὸ τῶν χάρπων --- “ἢ ΔΎΝΔΥ ν γδα: ΡΙῸ 

στ. χατεσχεψαντο -- ποεῖν -- αῖ., στ. σιν, τῇ. ποιπδ. -- ἐξα Α. ροωβ;; ρτ. ροοβ; 

ραᾶαβ, τὰ. ροβώοθϑ οαΪ 51Π|116 5υγο-Εχ. ἰασιω; -- εὐδδϑ -- Ψ, ἐφααθ εἴ ηϊ. ἐπᾶδϑ, 

. Οἵ Β5ΥΓ. -- στ, αἰμαθ --- 35 σκἴκαδις, τῇ, εἴ 501. - σσ. αἀχιμᾶν, ΑΙεχ. ἀχικαμ. -- σε- 

ἵ, ΠῚ. σεοὶ, 5ΥΓ0- Ἔχ. σὰν, σι. σεσσι, αῖ. σεσσει, ΑἸδοχ. σεμει -- ΘεΆδαλίε --ἰνῦ, 

οἵ ΑἸοχ. θελαμειν, πι. Θδίακες, στ. θελαμι, 5υτο- Ἔχ. ὑοῦ οἱ, -- Ἅα]ρ. ἰαῖ. ὙΠΟΙπιαὶ 

, ν᾽ πε διὺς -- ΒΥ͂Τ. Οἵ ΡΤ.» Π1. (11ΠῈ ΑἸοχ. ενᾶχ -- κᾶδιτ τ πῇ. Ἀδηι, ΕΓ. τᾶνιν; ΒΥΓ. «οἰ 

6.4. 16 Ταβαγαθ ὙΝ2Ὼ) -- “1 αὐϑοϊβδᾶ πιθηδγαπᾶἂ ἴῃ πηράϊα ςΟΙπΊηα., Οοἴο ὙΘΓΒ.15 

ΟΙἀσγπί εχ αἴτα 16 Ραζία -- ρει ρεράλδιῖ. νον ΕΒΟἋ δὴ πκπτε, οεῖοτὶ απὸ τῶν ροὼν 

(αι ἀπὸ τῶν συχων. 

Ναῃη), ΙΧ, 20. ΧΙ], 1τ8--24. [13] 

ἘΡΩΡΈΒΟΣ 

ΠΟ]: 1. 

ΘΟ]. ὩΣ 



ἜΡΟΙς ἃς 

Ρ. Ῥπε: 
δοΙ ἃς 

Ὁ πΕρλδ Ν᾿ ἈΠ ΘΦΈΝΚΗΤΕ ΕΒΟᾺ ΟΝ ΠΚΗΤΕ. πεῖϊᾶ ΕΥ̓ ΔΎ 

ΔΎΛΛΟΥΤΕ Εροῦ] χε πεῖᾶ Ἀπεολλᾶρ.᾽ ετϑεὲ πεολλᾶρ πᾶΐὶ πτδᾶνυν- 
ΡΠ 9 Δ δ ΤῸ ἈΑΔΎ πό πηρε ΠΗ. δΔΎω ΔΎΚΤΟΟΥ Εβ0Ἃ 

᾿’ δΆκ πλλᾶ ΕἸ ἈλλαλῪ ΕΔΎΝ ΔΎ ἐπκὰρ, Ἀπποᾶ οὐλε ΠΡΟΟΥ: ἄγω 
π]ΤερΡοΟΎλλοοςε Δ Ύεϊ οὐ »λΟΎΟΗΟ᾽ ΜΝ ἄδρωπν' ἈΠ ΤΟΥΝΔΥΩΤΉ 

ΤΉΡΟ ΠΝΌΏΘΗΡΕ ἈΠΙῊΔ εἐὌρᾶϊ ἐπχ ᾶϊε »εφδᾶρδᾶπ' ετὲ τἀἂϊ τε κἄ- 

ἍἌηο' ἄγω ΔΎΟΥβ πρενᾶχε ἈΔΟΟΥ ἈΠῚ ΤΟΎΝ ΥΩ ΤῊ 
88. "ΤΗΡΟ] ΔΎΩ ΔΎ ΤΔΑΛΟ Ἀπκᾶρποο πκᾶρ)]... . . .τὐτςν 

Εροῦ ΟὙΚᾶρ, πὲ εὐ9οΎε ερῶτε εβθοᾺλ οἱ εβω: ΔΎΩ πᾶϊ πε 
9. περκᾶρποο᾽ ἄδλλᾶ ΟὙΝΔΟΥΦΗΤ πὲ πρέθποο ΕΤΟΎΗΡ, ορᾶΐ 

δίχωσ', δΎω Ξ᾽πολῖο οεχοοε "ΕὙΠΟΟΒῪ «πλλᾶ τε ἀΎ δεννοῦ, 
5. ΝῈ [ἐλᾶτε ἀῶ ττενεὰᾶ πενᾶ χ᾽ ΔΝΝΔΎ ἐροο ΔΎ ΔΎΩ 
πρδλαδ ΗΚ ΟὙῊΡ ορδὶ οροὰ πκᾶρ᾽ πᾶϊ ετοᾶρηο. ἀΎω πεῖχελ- 
Ἄδίοο ἊΝ πευρδίοο ΔΎ πδλλορρᾶϊΐοο ΘΕΟΎΗΘ, ΟΝ ΤΟΡΙΝΗ 
ΔΎΩ εἐρε πεχᾶπδηδίοο ΟὟ, οᾶ τὴ θδλδοοδ' ΔΎ ἌΠΆΣΤΟ 

δ ΕβΒΟᾺ πεϊορλᾶπηο. ΔΎΩ ἃ χΑλεβ χὶ ρῷαῃ πλᾶοο π- 
πάρα ἙΟΎΟΗΟ πεχᾶὰ πᾶσ χὲ λον ἀλλὰ οὴ ΟΥ̓Κ 
ερρᾶϊ [τ͵πηδϑὼκ ερρᾶΐϊ πῆ ΠΚΔΗΡΟΝΌΛΛΕΙ κλλλοοῦ ΧῈ ΟΝ οὐ- 

ὃ ὅνκαόολα τη δδλλόολα ἐρΟοΟυ. δΎω πρῶλλε ΠΥ ΔΎΒΩωκ εὌρᾶϊ 

πλλλλδο ΠΕΧΔῪ ΧΕ ΠΎΠΝΗΥ ἂν εορᾶϊ χε πτπηδδηλόολα 
δῖ εβωκ ερορᾶϊ . . 5. περνοῦν οἐἔρος ΞΕ 

59 9 0 ὸντνν͵ [ΝπΕΤΉ ΔΎ ΔΎΩ ΤΕῊ ΠΕπΙΟΚΟΠΗ" Ἐπὶ ΠΟ 

ἯΠΕῈ ΜΛΟΟῪ ΠΉΕ ΤΗΎΥΤΝ χὶν ΧΟΎΤΗ προλπε ΕἸ πε᾿ πᾶΐ π- 
ὃ. τ ΎΚρΡΑΑΡΑΑ εορδὶ εχ χεενε τετηάβωκ ΠΎΉΩΤΝ ΕΡΟΎΝ 

επκᾶφ, πᾶΐ ΝΎ ΔΙΟΟΥΤΝ τασιχ ΕβοΟᾺ ερορᾶϊΐ εχὰ Ετρετε- 
τπουῶρ, οἴχωσ ἀλλὰ ΔΕΒ πῦηρε πἴεφονη ΜΝ ἴησΟΎΟ, 

1. ΠΘΌΗΡΕ ΠΗΔΎΗ δΎω Νετπθηρε πᾶὶ πη ἃ ΤΕ ὙΠ ΧΟΪΟΟ ΧΕ 
οενἄ[ωπε)] ΕὙὐτρπ ΓΝ ΔΝΙ ΤΟΎ ΕΦΟΎΝ Ξ.πκὰ δ. ΔΎΩ] ποε- 

8. ΚΙΗΡΟΝΌΛΔΛΕΙ κπκᾶο). . . , τορος 

55. πεῖδι ετακαλδιν, ΓΟ]ῸΙ τὸν τόπον εχεινον --- "ἴ ροβῖ ρυϊηγαπι ΤΟΎ δ ΩΤΉ ΠῚ. 

ΟΠ]. ΤΉΡΟ -- ἀὐῴδρδῖ (510) -- ΒΥΓ. 6 σΓ., ΠῚ. ἀκῴδρρδη -- τὲ τὶ τε κδίληο, Ἴϑίεσι: 

πκδίληο -- πρεπδιε, 811] Ἰβε τς ἴῃ 5ίηρσ. --- “ὃ Ἰασιιηα 5ἰσαϊς ἴπ ργαθοθάθημ ραρίηδ 

πο ἀκίλκδτεὶ νεὶ ἀκααδ ἢ --- "Ὁ πεγϑδῖοο -- ΡΧΓ..) 5ΥΓΟΕΧ. 50} ΟΡΕΪο, Π1. ΡΓΟΓΒΙ15 ΟΠΊ. 
-- ςοά. οη. τιεβουσαιος -- τορίπη -- ορεινὴ -- Αἀπεϊορ ΗΟ -- ΠΊ. οἵ 5Υ70--Ἔχ., ΕΓ. τὸν 

Ν - ᾿ ἶ 
ιορδανὴν ποτάᾶμον --- ἦ ροβῖ πεχδοι ΠΙΘΠΊΡΗ. ΟΠ. τίδο, 5υτο- Ἔχ. Βαρεῖ 50 Οὔοῖο 

- ΣΙΝ [0111 Ῥπε--ρπε,, ἀποθιβ Ρσίουθι5. ἀεραγαά!15, βαρογοβῖ ταπίππι απ! ΡαΓ5 51- 

ΡΘΙΟΣ τἰποῖβ ἃς πηδάογε ςοηβαμηρία --- ἢ ΟΠ. τῊρο ροβῖ τετπεπίοκοπη -- - "ἢ ἢ 
Φοπη -- πλ.») 51. ᾿εφοννὴ -- δ πετώηρε -- 5Υγο--Εχ., πὶ. -- ρ. τὰ παιδια, 

Ναηι. ΧΙ], 2ς-32. ΧΙΝ, 29-31. 

ἴες 
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μὸν νων νς ἔροκπε: ποεομ φὰ τετππορνῖδ' ὡδη[ τ]ογωχπ 
Ὧι ΠΟΙ ΝΕΤ ΠΟ]ΔῪ ορᾶὶ ουκ πχᾶΐε. κἂτᾶ ΤῊ͵ΠΕ ΠΝΕΦΟΟῪ πᾶϊ 
ΠΝ ΥΔΤΕΥΝΝΔΎ εἐπκὰᾶρ ΠΦΗΤΟΥ ΠΟΕ ΠΦΟΟΎ ΟὙΦΟΟΎ ΕΤΕε- 

ΟΠ ροΐϑπε ΝΜ ΤΕΤ Ν χὶ ΠΝΕΎΝΝΟΒΕ πφλλε προλῖπει ΔΎ τ τ πδεῖ- 

ὦ ψΜεὲ ἐπόών Τ ϑῈ ἀμ νίνωι ἄποκ πίχοειο ἀις9ᾶ χε 

Ἀν ς, ᾿πτδυχῶ δεν πεθοοῦῪ ποᾶ πκᾶρ, δρδϊ δ πτε- 
5 ᾿ πλυτη ἈΛΠΕΛΑΛΤΟ ΕΒΟᾺ »πχοεῖο ἴησουο ἍΔΕ πῦηρε πηΔ ΎΗ᾽ 
ΠΝ ΑΔΕΒ πίθηρε πἴεφονη δυῶν Εβ0Ἃ δὴ πρώλλε ετλῖ- 
Ὁ δ" πᾶὶ πτδυβωκ εορᾶΐ εὐ δὺῪ ἐπκᾶρ. ἄνω δοδχε πόι 
ΠΟ χγοηο πηνείΐωδχε πνδίορ ποΐηρε ΤΉΡΟΎ [Ἀππιηλ᾽ ΔΎΩ 
Ὁ Δύρδηβε πσι] πλδίος ελλᾶ τε]. 

οἷς... [πχο] εἴς τὰρ νῷ [πασλη τῆν ΔΝ] τετῆᾶφε πὲ 35- 
; ΠΈΛΑΤΟ ΕβοΟᾺ ΝΕ χᾶχε. χε πᾶ δ ληκ ἈΝ πεκᾶπ  πᾶϊοο 

ΠΟ ἈΔΎῪ οἵἷοίη ΔΤ Ν᾿ τετπᾶθε πὲ ΟΝ ΟὙΟΗΘΕ ΕἾ ΒΕ χε 
 ΔΎΤΕΤΝΚΤΕ ΤΗΥΤΝ Εβ0λ᾽ ΕΤΕΤ ΝΟ πᾶ τ πᾶρ ΤῈ ἐπχοεῖο᾽ δῸ]- 
τ πδίϑωπε ἂν ορᾶΐϊ ΠΡΗΤ ΤΗΥΤΝ πόὶ πχοεῖο.Ό δΎω πτεροΥ- 
 ἈἩΟΚΡΟῪ ΔΎΒωκ ερορδὶ εχῖὺ τᾶπε ΠΤΟΟΥ πτκίβ τοὺ ἍἋ]ε 
 πτλΙΔΘΎΚΗ [»ππ]χοεῖο “1 ΔΛ ΪΎΟΗΟ] ΞΧΠΟΎΚελΑ. [εβ0Ἅ] δὴ 
Ὁ ππᾶρελι βολη}. ἰδυ ὦ δΔαεῖ εἰπεοη τ]. 

16 βώλλε ΕἸ ἈλΑΔῪ ΝΕΚΝΔΠΟΡΚΟΎ πε ΝΥΎΠΝΗΥ ἂν εορᾶι: δΎω 

ἫΝ  δόδρος ΠΘΗΤ ἐφλᾶ τε πὶ ἀκ ΎΟΗΟ᾽ ΔΎΩ πεχδο πᾶ ρα πχο- 
᾿ εἰσ’ χε ΔπΡπροοεῦχε ΕἸΤΤΕΥΘΎοΙΔ᾽ ΟὙεπιθΎλλειὰ ετὰ λᾶδλυ ν4.-- 
1Ἰὸ ΔΟΟῪ ΤΕ ἈΛΠΙΧῚ Ἀλλλοο ΟὟΥΔΕ ἌΠΙΘΆΚΕ λᾶ ΔΎ ΔΛΟΟΥ. ΔΎΩ 
᾿ πεχδοὶ πόϊ “"“ΟὐῸηῸ πᾶΦΡΝ Κορε χε τΆ880 πτεκουνᾶτω- 
Ε΄. ΣῊ Ππτετπωπε ΕΤΕΤ ΠΟΒΊ ΤΩΤ ἈΜΠ͵ΆΧΤΟ ΕΒΟᾺ ἈἌΠΧΟΕΙΟ ΝΠ ΤΟΚ 
ΗΔ Ύ ΔΎΩ ἄᾶρων πρᾶσσε δΎΎω ΝΤΕΤΝΧΙ ποτὰ πουᾶ 
Ἡ ΤΕΟΟΟΥΡΗ᾽ ΝΉΤΕΤ ΠΤ αΔΟ ἐρρᾶϊ ΕΧΩΟΎ ΝΟΥ ΟΎΘΦΗ πε. ππτε- 
ΤΉΝ ΤΟΥ ἌΛΠΕΛΑΤΟ ΕβΟᾺ πχοεῖο. ποτὰ πουὰ Ν ΤΕ ΟΎΡΗ. 

“Ἄὰ Ρᾶρ. Ῥπε σοίτ. 1, ποη ν. 36 αἱ Δῇγηιαῖ Ζοαρα ρᾶρ. 174; 564 ἱποῖρὶτ ν. 37 

-ὖδλε ρῖὸ χα! --- 5 45 τετηδρε πε (β5ἰς) ---- "ὁ πτερουαλοκρου ΡΓῸ διαβιασαμιενοι 
-- χαπούκελι -- ἈλποΎκιλ -- ΧΥ͂Ι, Ἢ Ἀπρπροοεῦζε -- μὴ προσχῇς; εἴ επιθνακειδ. -- ἐπι- 

υ ὑνήμοαι --ὄ (5. Ἰτοκ πλαδυ ΔΎΩ δᾶρωπ -- ΠΙΘΙΡΗ. 5γις: Ἀν δὲ. -Νὸ; δῖαθς. σὺ χαὶι 

ἀᾶρων χαὶι αυτοι. , 
᾽ 

Ναυη. ΧΙΝ, 33-3ς. 37-39. 42-45. ΧΥΙ, 14-17. 

ἜΘΟΣ Ὁ 

Ὄρ ΡῬπε: 

ΘΟ Ὶς 

ὌΟΙΣ 2. 

Ψ κεν . . . Σ . . . . Ὧν . . . . . . ΠΣ . . . τ τι 

4 νὸν νων ἕρν τοώωώε ἈΝ᾽ φεν δ Νελοολε πβδὰ ππ-ν 
Ρ.ο: 

δΌΙ: τὰ 

ἜΟΙΣ )ς 
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«ΨΗῪ ὙΔΙΟΎ ΠΟΟΟΥΡΗ᾽ ΔΎΩ ΠΤΟΚ ἈΠ ἄδρων πογᾶ πογυὰ ἢ- 

15. "ΓΕ ΘΟΎΡΗ. ΔΎΩ ἃ πογᾶ πουᾶὰ χι ἡ ΕΟ ΘΟΎΡΗ ΔΎΤΔΖΟ. 
εορᾶι εχωου πουκωρ, τ᾽ ἄγω ΔΎΤΔΖΟ ΕἐχωοΎ πογώογρη- 
πε ἄνω ΔΎδΔρερὰ ΤΟΎ ΦᾶΤΝ ΠΡῸ ΝΜ ΤΕΟΚΎΝΗ ἈΛΠΆΛΠΤΡΕ ΠΟ 

ὑ 
ᾧ 
Ἵ 

" 
ΓΙ 

ΐ 
᾿ 

᾿ 

19. ἈΧΟΟΎΟΗΟ Ἀὰ ἄδρωνπ᾽ δΎω ἃ κορε Ττἄᾶρο ερᾶ τὸ Ν᾿ Τεηον πᾶ- 
ΤΩΤΥΤΉ ΤΉΡΟ εορᾶϊ Εχωου οἄτν ΠΡΟ ΝΤΕΟΚΎΝΗ “ἈΠΆΛΝ ΤΡεῖ 
ΔΎ ΔαοΎωπ, ΕβΟἋ ΜΟΙ ΠΕΟΟῪ πχοειο ΕΤΟΎΝ ΔΥΩΥῊ ΤΉΡΟ. 

30 ΔΎΩ ἃ πχοεὶ ᾶχε πᾶρρϑλλ ἀρλρΑῤτόβς "ἊΝ ἄδρων εὐὔὐχ 

Ῥ- ὅδι: 91 ἈλλΑΟΟ ΧῈ περχ ΤΗΥΤΝ ΕβΟᾺΔ ΟΝ ἢ ΤΆΛΗ ΤΕ Ν ΤΕΙΟΥΝΔΥΩΤΥῊ 

ΠΕΎΘΟ ΠΕΧΔῪ ΧΕ ΠΝΟΥΤΕ ΠΝΟΥΤΕ ππεπηπᾶὰ ἈΜΜῈ ἄρ ΝΊΛΑ' 
εῶχε ΟὙρώλλε ΜΟΥΩὟἿ ΔΟΡΝΟΒε' ἐρὲ ΤΟΡΥῊ ἌΠΧΟΕΙΟ ΝΜΗΎ ΕΑΝ 

3. ΤΟΥΎΝΔΥΩΥῊ ΤΉρΡΟ. ΔΎΩ ἃ πχοεῖο ᾶχε 5410 ἈΚΟΎΟΗΟ εὐὐχ 
"4. Χλλλοῦ᾿ χε ὥᾶχε ἈΚ ΤΟΥΝΔΥΩΤΥΉ εἐκχὼ φλϑῖοῦ ΧΕ σᾶφρε: 

ΤΗΎΥΤΝ ΕβθῸᾺ Ἄπκωτε ΝΤΟΗΝΔΥΤΩΥΗῊ ΠκΟρΕ ἈΠ Ἄᾶδθᾶν ͵ἈῈ 
5. ἄβειρων. ἄγω δΔΟΤΩΟΟΥΝ ΝΟῚ ᾿΄ΎὙσΗσ δβὼκ ὧδ Ἀδθᾶπ' 
ἈΝ ἄβθιρὼν δΎω δΔΎβωκ πλλλλδοὶ 'ἕΤΗΡΟῪ πόει! πεπρεοβθΎτε- 

ἢ (01. 2. 36 ρ00 ΞἈΠῊ Δ δγυω δοζῦᾶχε πᾶορη ΤΟΎ ΝΔΣΩΤΉ εὐχὼ 3.- 

᾿ 

3. ΠΎΔΟΧΝΟΥ ΝΟΎΟΟΠ ποτ. ἄγω ΔΎΠΔΟ ΤΟΎ ερρᾶϊ εχλχ Ἂ 

ΨλΟΟ ΧῈ περχ ΤΗΥΤΝ ΕβθΟἋᾺ ΝΗΕΟΚΎΝΗ ππειρώλλε εὐηδττς 
δύω πρχῶρ, ἐλᾶν δὴ ΠΕ ΤΌΟΟΠ ἩΔΎ ἈΠΕΡΤΡΕΤΕΥ ΝΤ ἄκο 

1 ΜΔΑΔΎ ορδι οὐ πΟβεὲ πλΚ ΠΥΤΔΎ. ΔΎΩ ΔΎΟΔΡΩΟΥ ΕβῸ 

ἌΠΚΩΤΕ δ ΤΕΟΚΎΝΗ ΠΚκΟρε᾽ ἌΔθδᾶν ΔῈ ἊΝ ἀθιρὼν ΔΎΕΙ ΕΒΟἋᾺ 
ΔΎΔρερδ᾽" ΤΟῪ φῦ τῆ ΠΡῸ ΠΝ ΤΕΟΚΎΝΗ, ΔΎΩ ΝεΕΎρίολλε ἈΠ πεΎτ-ο 

88 (9ΘῊΡΕ ἍΜ ΤΕΎΔΠΟΟΚΕΥΗ : δΎΩ πεχδοὶ ΜόΙ “"ωΎΟΗο᾽ χὲ Ξκ 
πᾶι ΤΕΥ Νἄειλλε ΧῈ ΠΧΟΕΙΟ Δ ΤΝΝΟΟῪ ΑΑ1101 ἐὲρ πεῖ ΒΗΎΕ 

9. ΤΗΡΟῪ ΧῈΝ φοἄᾶροι ἄν πε''Ὺ εὔὐχὲε κἂᾶ τὰ ΠΛΟῪ πρώλλε πΙλα᾿ 
σεν ΔΑΛΟΎῪ πόι πᾶϊ 

». 

19 σᾶρο ερᾶτὸ -- επισυνεστησεν -- προ, φοἴοτ ἴῃ βίπρ. --- "ἢ πίοεὶ (5ἰς) ---- "" ροϑί 
“πὶ ῶ 9 . . ω 

πτδοχπον Π1. δ44, τηροῦ --- ἤερε..... ΠΗῪ τ Π.») 507. -- 51. ΟΠ. --- “" ΠΌΓΑΓΙα5 

βοιίρβογαῖ ππτεοι δ τωτΗ, ροβίθα τησῖαυϊτ εἶπ ὁ εἴ εχ οἱ βῇογπιαντ ἡ, ἴά6ο πηϑηϑῖξ 

πτοημδνώτη ; Πογὰθ τῶσ' ΟἸΠ546ΠῚ γΟΟΙ5. 1Π ΓΑΒΌΓα -- ΠΚκορε ἀπ ἌΔΘΔΙ ἀὐτ Δβει- 

ρῶπ (βις) -- Α. πῃ. εἴ βυύτο--Εχ., ᾿ἰσθῖ σὰ π) ἀϑίογίθοο, σγαθς. τἀπία πη ΧΟρε --- 35. πδέι 

Ρτὸ πὶ --- ὅδ᾽ πακαδῪ ἀδοβῖ ἴῃ ΠῚ. -- ἰ4. ΟΠ]. πιλα Ροβῖ πτοβε --- “1 ἩΤΕΟΚΎΠΗ (11 

Ῥ551Π1) ΤΚΟΡΕ -- σῖᾶθς. οἵ ΒΥΓῸ-Ἔχ. .),. ἢ. ἘΞΓΟΥΠΔΥΩΤΗ ἯΓΤΕ κορε -: Ἅε Ροβῖ Ἄδϑδᾶπ 

ΡΙῸ χά -- οῦτις ΠρΡῸ ἩΤΕΟΚΎΠΗ, Προ τ! οὐπὶ σίδθς. παρα τὰς θυρας τῶν σχηνων 

αὐτῶν --- “ὃ πεχδε βοσιρίαπῃ ἴῃ πηλτρίης τα ΠΌΠΟΣΊ ΤοΠαγασῖογθ, ὉΠ νἱάθίαγ, ἃ Ῥγίπια. 

ΠΊΔΗ. ---- 33 δά νοςϑῆλ πδὶ ν. 29) ΠΟῆ ὑεῖοῸ ν. ἫΡ αἴ 50 ΠΡ1 Ζοαθρα, ἀδϑιπῖ Ρᾶρ. ὍΔ: 

ἴο!. ὉΒ--οὧὐ εβδί ἀδβρογαϊζαπι. 

Νυ, ΧΥῚ, ᾿ 8-20.. 

-ἡ ᾿ 

81. Μιοβμβαάει!θ 7 

οοιιξοξ 

» 
"᾽,νν ἸΟῪ 
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“εβθοᾺ ΝΤΕΟΚΎΝΗ ἈΠΆΝΤΡΕ: ΔΎΩ δΔοᾶχε πόι πχοεῖο πᾶ- 
“τὰς δρβα ωΎοηο Μ᾿ ἄδρων εὐὔχὼ 00 χὲ περχ ΤΗΥΤΝ 

Π εΕβοᾺ ΠΡΉΆΗΤΕ ΝΤΕΙΟΥΝΔΥΩΥῊ ὙΔΟΧΝΟῪ ΝΟΎΘΟΠ ΝΟΎΩΤ' 
κ ΔΎω ΔΎΠπδΔΟ ΤΟΎ εορδὶ εχ πεγρο. δΎω πεχδοὶ π]ὶ »εὧτὐ- 

ἕ ΠΟΗῸ ΝΑΦΡΝ ἄᾶρων χὲ χΧι ΝΎΟΟΥΡΗ᾽ ΠΥ ΔΟ εορᾶι εχῶο 
ἣ νουκωρ Ἐ ΕΒΟἋᾺ φᾶν πεθυΎοιΔ ΟΤΉΡΙΟΝ ΔΎ πετᾶ λο εὌρᾶ! 

᾿ς εχώο πουυοΥρηπε ΠΥ ΧΙΤΟ ΘῊΡ ΟὙΘΈΠΗ ΕΦΟῪΝ ΕΔ ρΡΑΑβΟΔΗ: 
Εν πττᾶλο εορᾶι φᾶροου. δοεῖ γὰρ ΕεβοἋ πόδὶ ΟὙΟΡ ΣῊ ἈΛΠΕΛΑΤΟ᾽ 

Π ἘΒΟᾺΛ ᾿πχοειο ἄορι ΤΟΟΤΟ εοΟΎα9 πλδοο: ἄγω δοχι 
: ΤΣ Τ Δᾶρων᾽ κα τὰ θὲ πἰτὰ ἈλΟΎΟΗΟ ᾶχε πλλλδ ̓ Δαπτ Ετ- 
τὰ ΟὙΝΔΥωτΗ" ΔΎΩ ΗΛ" πὲ δοδὶ ΤΟΟΤΟ πὲ πόιϊ πους ορδϊ 
᾿ς δ55 πλδοο᾿ ἄγω δΔοὺῖΐ ερρᾶι απ ΟΎ ΗΝ ε' ἀο Τ Δο ερρᾶϊ διὰ 

3. πλδοῦ᾽ δΎω δεδϑερὰ Το ΟΝ ΠΆΛΗ ΤΕ ΝΝΕΤΟΝΟ ἈΚΝ ΝῈΤ- 
Ὁ ΜΟΟΥΤ᾽ ΔΟΟΡΟΚ Μόὶ που. ΝῈΝ ΤΔΎΛΛΟΥ Ἅε δρᾶι οριϑΑ 
 πουώτυο ΔῪΡ ἈΠΎδΔΟ ΤΕ ΝΟ ἈΚ οᾶτυα πε’ ΠΒᾺ πε τ δΥ- 

Ὁ ἈΝΟΎ ΕἼ θεὲ Κορε. δΔΎω δΔεκΚτοῦ πό ἄᾶρων ὧδ ἈΝΟΎΘΗΟ᾽ ἐρλλ 
ἵγΠ.1 ΠΡῸ Ν᾿ ΤΕΟΚΎΝΗ ἈΠΆΆΝ ΤΡΕ ἄσίρρε πόὶ ποτα: ἴδγυω ἢ 
Ἧ ἃ πχοεῖο ἄχε "15 “ΔΝ ΩΎΟΗΟ εὐχ ψιλοῦ" χε ὡᾶχε ΜΞ“.Ν 
᾿ς πώηρε ἈΛΠΙΗῊΔ ΝΥ ΧῚ ΕΒΟἋ ΦιΤΟΟΤΟΎΥΎ ΝΠΟΥσΕερωΒβ΄ οὙσέρωβ κἄ- 

᾿ς πὰ ΝῊΐΙ πππὰ Τριᾶ΄᾽ ΕβΟἋ ΘΙΤΝ ἄρχων πα ΠΥ ΔΎ κἄᾶτὰᾶ 
τὸ ΝῪῊΙ ΠΝΕΎΠπὰ Τριδ᾽ ἈΝ ΤΟΝΟΟΎΟ πόερωβ᾽ ΔΎΩ ορδΐὶ Ξεπρὰν 

3 Ἀπογὰ ποΥῪὰ εορᾶι εχλλ πεογόσέρωβ πΆΕΎΕΙ ΟὙδσΈρωβ τὰρ 
ΠῚ ΝΟΎΩΤ πε’ ΕὙΕΤ κἂὰ τὰ ΦΎΔΗ ΝΉΕ ΝῊ! ἩΝΕΎΠπδ τριᾶ. ἄγω 
᾿ εκεκᾶδυ δρᾶϊ ο΄ 'ΤΕΟΚΎΝΗ ἈΧΠΑΑΝ ΤΡΕῚ ἈΧΠΈΛΑΤΟ ΕβΟᾺ “.π- 
ΠΝ ΤΡρε ΟΝ πᾶι ΝΔΟΎΟΝΘῪ ΕΒΟᾺ ἐροκ ορλξ πλλᾶ ετ λλλδΎ. 
Ε ΔΎΩ οπδθωπε πρώϑλε πᾶ! εὐηδο τ Ἄλλλοο! πεοσερω β 
ΜΔ ογω: ΔΎΩ τἴνδοιν ΕΒΟἋ κλλλοκ Ἀἀπεκρλάρᾶν ΠΠΏΗΡΕ 435.- 

: ἘΣ ἀέπελιτο ΕβΟᾺ -- 5υγο--χ. οἵ ορῖ., π1. πᾶρρει ᾧρο --- δ ερρδᾶι εκ πουζου- 

δῊΠπΕ -- σΥᾶθς., ΠῚ. ΟΠ}. ΕΟ, 5υῸ--χ. “οαδὰς σα ΟΡΕΙο -- πττδλο εορᾶι οᾶροου 

Ρι Ὁ εξιλασαι. περι αὐτῶν --- ἢ Δοτδᾶλο ερρᾶι -- ἐξιλάσατο --- 5 ππετοῖρ 'π πετ- 
ΔΟΟΥ τ, ΠΟΘΙ οὑπὶ σΓ. ΟΥΠΕ ἴπύθῖθο τῶν τεθνηχοτὼν χαι τῶν ζωντων --- ᾿9. λε 

ατιδι τ ριδι ἀδαπάαϊ - πεειδέρῳωβ ἴἴὰ ϑβογίρίππηη, 564 ἀοἰθῖαθ βιηΐ [ἰςτογὰθ εςὶ, Π]ΘΠΊΡΗ. οἵ 

ΒΥ. ἙΌΠα, Αἶ: ραβδου αὐτου; ἔτ. οπι. ἄὐυτου --- ἢ ςοἧ. ΟΠ]. ἃ ἴηϊτο χαὶ τὸ ονομα 

δ ρον ἐπίγραψον ἐπι τῆς ραβ βου -" Α τ μοόνόννο, τἶϑας; ΞΟ ΕΥΤ. ΞΘ οτὰ ΞΕ ς αι 

τ ΕΒΟᾺ ἡκειοκ -- ΠῚ. 50Γ. εἴ ΑἸεχ., βρσ. ἀπεμου -- ΠΟ! πη 2. Βυΐι5. ραρίπαρ ἃ 

ὙΘΙΒῚ 5οχῖο, οἵ Ἰπίοργα ρᾷβ. 56] 08 ϑουρῖαθ πον πὰς Ὁ αἰΐογα πιᾶπα ; ΓΘ θη τ15 
οἵ [ὉΠ ΟΟΟΌΓΓΙΙΪ 5ῖσηα ἀἰδογίτσα, Ρταθβουτπ ἐαο ριιηοῖα γ6] ᾿ἴπθὰ ΘΈΡΕΙ ἐ. 
ὝΑΩΖ » 
μὰ 
π-- 
ΝΕ ᾿ Νυμι. ΧΥΙ, 43 - ΧΥΙ, τ-ς. 

δΎω δοίβὼκ ἘΡΟΎῪΝ ΜΟῚ ΝΩΎΟΗΟ ἘΝ Δᾶρον ἈΜΠΕΛΑΛΤΟ ̓  

Ῥι Ὃ καὶ --- ΧΥΤΙ, ὁ ργὸ πουδέρωβ᾽ οὙὐσέρωβ π1. παρεῖ πτροδπβωτ -- ΡΓῸ5 τα ἴῃ ππ- 

Ρ. ὉΔ: 

ΘΟ ῪΣ 

«ἀὐΧ0) ΓΟ 

Ρ.0ε: 

ΟΟΙ ΚΣ 

ἘΞΡΟΪΕΣ Ζ. 
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υ ΠΗ ΝΕΤΟΎΚρΆΑΡΑΑ ΝΠ ΤΟΟΎ "ΛΛΛΟΟῪ εἐρρᾶϊ εχωτπ. δΔγω ἃ 
ἈΔΟΎΟΗΟ ᾶχε ἈΠῸ ΠΟΘΉΡΕ ἈΠΙῊ Δ᾽ ΔΎΩ ΔΎΤ πᾶὸ 'ΤΗΡΟΎ ΠΟΙ 
πΕΎΔρΡΧΧΟΝ ΟὙδέρωβ ἐπουὰ ἄρχιυν οΟὙδέρωβ κἂ τὰ ἄρχιυπ' 
κᾶτὰ πηὶ πνευπὰ τριὰᾶ ἈΝ ΤΟΝΟΟΎΟ πόέρωβ᾽ ΔΎω πόέρωβ 

τ πηᾶδρων οὐ ΤΆΛΗΤΕ ππόερωβ. δΔΎΩω ἃ »τωΎοηο κᾶ πόε- 
ΡΟΟΒ ἌΠΕΛΑΤΟ Εβθ0Ὰ ἈΔπχοεῖο ορᾶϊ οὴ ΤΕΟΚΗΝΗ ἈΜΠΆΆΠΤΡΕ: 

8. ἄγω δΔοώπε Ἀπορδοτε δβκ ΕΡΟΎΝ ΠΟῚ ““ΎΟΗΟ ἈΠ 
ἄδρων ΕἸΤΕΟΚΗΝῊ ἈΛΠΑΛΝ ΎΤΡΕ ΔΎΩ εἴς ΦΗΗ ΤΕ δου πδὶ 
πόέερωβ πνᾶδρων ΕὙῊΗΪ π᾿ ΔΕΎΕΙ Δο Τ ΔΎΟ ΕΒΟἋᾺ ΠΟΥ ΓοΎΩ᾽ δο- 

" ΤΕΚ ΦΡΗρΡε εβολ᾽ Δ τ ΔΎΟ ΕβοΟἋ πρπκᾶροιῖᾶ. ἴδω ἃ ων- 
ΟΗῸ ΕἸΝΕ ΕΒΟἋ ΠΠΟΈΡΟΟΒ 'ΤΗΡΟῪ ἈἌΠΕΚΑΤΟ ΕβΟἋᾺ ἈΠχοεῖσ᾽ πᾶ- 
δΡεν πῴηρε 'ΗΡΟΥ ἈΠΙΉ Δ᾽ ΔΎΩ ΔΎΝΔΎ ΕἘρΟΟΎΨΔΟΧῚ ΠΝΟῚ ποΎδ 

ι᾽ πογὰ Ἀποόερωβ. δΔΎω πεχᾶδο πό!ὶ πχοεῖο πᾶ ρελλ ἡ" ΟΎΟΗΟ᾽ 
χε κὰ πόέρωβ εορᾶϊ πᾶδρωνπ ἌΠΕΛΛΤΟ Εβ0Ὰ ΠΡΆΛΛΑΝ ΤΡε᾿ 

εὙερ ἄρερ, εροὺὶ πουλδειν ΠΠΘΌΗρΡΕε πν ἃ ΤΟΎ ΑΛ ΕΠ ΤΕ πεΎκρλι- 
᾿ ΡΆκ ΔῸ δίχωϊὶ πΟΕΤΆΛΟΥ. δΔΎω δΔοεῖρε πόΐὶ ΜΝ ΟΎΟΗΟ ἈΜΦ 

ἄδρωπ᾽ κἂ τὰ θὲ π τὰ πχοεῖο ϑουν ΕΤΤΟΟΤΟΙ Ἀλλ ΎΟΗΟ τἂι 
. ΤῈ θὲ π᾿ δΎᾶδο. ΔΎΩ ΠΕΧΔῪ ΠόῚ ΠΟΌΉΡΕ ἈΧΠΙῊΣΔ ΕΦΟΎῪΝ ολὲ 

ἈΛΟΎΟΘΗΟ ΕὙΧῸ ψἈγλλοο᾽ ΧῈ Εἴσ ΦΗΗ ΤΕ ἄπνωχν ΔΗ Τ᾽ ἄκο᾽ ΔΎΧΟΝ 
:.. ΕβοΟ ΟὟΟΝ πῖλλ ΕἸ χὼρ ΕἸΤΕΟΚΎΝΗ ἌΛΠΧΟΕΙ͂Ο ]ΔΛΟΎ δ τ αλ- 
ΧΥΠΙ.1 ἈΛΟΎῪ ὧδ β0Χ. πεχδο πόὶ πχοεῖς πᾶφρὴ ἄδρωνπ εὐὔχὼ 

ἌλλλΟΟ ΧΕ ΠΉΟΚ “ΛΠ ΝΕΚΟΘΉΡΕ᾽ ΔΎΩ πΗΐ πτεκπᾶ τρίδ'᾽ τετπ- 
ἄχκι πποβὲε πνπετουδᾶβ᾽ ΠΤΟΚ ἈΛῚ ΝΈΚΟΘΗΡΕ ΤΕΥ ΝΑ ΧΙ πῆ- 

2 ΌΒΕ ΝΎΤΓΕΥ ΠΆΛΝ ΤΟΎΜΗΒ. ΔΎΩ ΝΕΚΟΝΗΎ ΤΕΦΎΔΗ ΠΝ ΔΕΎΕΙ" 

πάηλλοο ΝΠ ΤΕ πεκεῖ τ οὰΦΟΟὟ ΕΡΟΎῪΝ ἐροκ΄ ΔΡΟΎΔΦΟΎ Εροκ΄ 
πΟΕλΙ ΤΟΎΡΤΕΙ πᾶκ᾽ ΔΎΩ ΝΎΓΟΚ νΜ10ὲ ΝΈΚΟΘΗΡΕ πλλλλᾶ κ᾽ ἌἌΜΠΗΚΤΟ 

8 ΕΒΟᾺ ΝΤΕΟΚΎΝΗ ΠΆΆΝ Τρε ΔΎΩ ποερᾶρερ, ΕΝεΚΟΎερϑε᾽ πὸ 

δ ροβῖ Ἀπ πὶ. 44. εὐκὼ καλοῦ -- ΡΓΠΠ5 ΟὙδέρωβ -- 5ΥΓ. οἵ σῖᾶθς.,) ΠΊ. πποὺ- 

δῶν -- ππηδδρώπ ᾿ἴἴὰ 586ρ8 -- ππδέρώβ -- ΠΠΘΠΡἢ., 507. -- 5Γ. τῶν ραθδὼν αὐτῶν ᾿ 

- ὃ πρηκδροῖδ -- αῖ., στᾶβθς. χαρυὰ --- " Ἀχπελατο (510) ΕβΟἋ, (σοῖο! ΟὐΠῚ σΓ. απὸ 

προφζωπου -- ΕροονῪ ροϑῖ δυμδν ΔΡαηααῖ --- Ὁ ρυῖαβ πὶ ἴῃ ππακαατρε ἀραηάαΐϊ -- ετεὲ- 

δᾶρερ, εροςὶ πούυλαδεῖν -- ΒΥΤΟ-Εχ., ΠῚ. ἘΟΎΔΡΕΡ, τῖελλ ΟὙΆΛΗΙΤΙ, ΡΤ. εἰς διατηρησιν, 

σημεῖον. ΑΑἸσχ. ..... εις σήημιεῖον -- φίκωϊ -- σΓ, οἵ Β5Υ͂Τ.», Π1. ΟΠ]. --- “1 κατδ Θὲ Ξ- ΡΤ.) 
᾿ 

᾿ - 

τ. πρώβ πιβεν -- ΒΞΥΓ. ταϑιϑὶ σοῦ --- ἰὅ ΔΎΣΟΙΣ Εβ οἷ: ΡΓῸ δταθς.-παρανηλωμεθα 

εἴ πὶ. δπλουπκ --- ἢ δτάκαλου ὧδ ΒΟᾺ -- 5ΥΓ. εἴ ρΓ. εὡς εἰς τέλος ἀποθάνωμεν, 

ῃι. ὠδτεπλλου τηροῦ -- ΧΥΤΠΙ, 1 

ΒΥ. τον ΙΝϑρβως δα5, Π|. Ξ- ρῖᾶθο. ὁ οἰχὸς τοὺ πᾶτρος σοὺ -- δηΐθ Αἰζογατ τπτοκ. 

οὔ. δυω --- Ξ οαρώου εἐροὺῖ -- προςαγαύου -- ΑδΙΡΟΥΔΘΟῪ ΡΓῸ ΞΔ ρΡΟΎΟΎΔΘΟΥ, 14. ν. 4- 

Νυμι. ΧΥΙΙ, 6 --- ΧΥΤΙ, 1-3. 

Οὔ]. ΔΎΩ ἃ [πΠ|1|Ὸ -- πη ππτεκπδτρὶδ. - αῖ. εἴ 
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ΠΟΎΕΡΟΟΕ ΝΠ ΤΕΟΚΎΝΗ᾽ ΠΔΗΝ ΝΕΟΚΕΎΗ ετουδᾶβ᾽ π᾿ πεθυοϊᾶ- 
ΟΤΉΡΙΟΝ᾽ ΠΝΕΎΤΓ ΠΕΥΟΎΟΙ ΕἘρΟΟῪ ΧῈ ΝΝΕΎΛΛΟΥ πόὶ ΝΕΙΚΟΟΎΕ 

ΜΆΛΛΗΤΝ. ἀΔΡΟΥΔΦΟῪ Εἐροκ᾿ ποεράᾶρερ, πΟΎΡῶε ΝΤΕΟΚΎΝΗ 

ΠΝ ΈΟΕΙ ἘΦΟΎΝ ὠᾶροκ: δΎωῳ ετετνερᾶρερ, ποΟΎρε ππετ- 
 ΟὙδΑΒ᾽ Νὴ ΝΟΎΡΟΘεΕ Δ" ΠΕΘΎΟΙΔΟΤΉΡΙΟΝ : ΠΓΕΤ κψλ ΟΝ πὲ 
ΟΝ ορᾶι δὴ πώηρε ἌΠΙΗΔ. ἄποκ Δε διχὶ ΠΝΕῚ ΠΟΝΗΥῪ π- 

 ἈΔΕΎΕΙΤΗΟ ΕΒΟᾺ ΟΡ ΤΆΛΗΤΕ ΠΝΌΘΗΡΕ ἈΠΙΉ Δ᾽ ΝΟΎ Γ᾽ ΕΟ ΤῸ 341- 
ΠπΠΧΟΕεΙΟ᾿ ΕἸΤΡΕΥΔΙ ΤΟΎΡΥΕΙ Ἐπ ΟΝΕ ΠΤΕΟΚΎΝΗ ἈΠΆΝΤΡΕ: 

ΔΎΩ ΠΉΟΚ 315 ΝΈΚΟΘΗΡΕ παλλλᾶ Κ΄ ΕἸ ΕἾ περ ᾶρερ ΕἸΤΤΕῪ ΠΑΛΑΝ Τ- 
᾿ ΟὙΗΗΒ᾽ κἄἂ τᾶ ΟὙΛΟῪ ΝΚκ ΝΡΤΕ ΠΕΘΎΟΙΔΟ ΤΗΡΙΟΝ ΓΝ ΠΕΤ Ἀ1π- 

δον πκὰ τ πεῖ δολλᾶ : ΔΎΩ ΕἸΤΕἾ ΝΕ ΤΟΎΡΤΕΙ Ν᾿ ΔΕΙΤΟΎΡ- 

8 ἘΡΟΟῪ νᾶ λΟΥ : δΔΎΩω ἃ πχοεῖο χε πᾶφρνη ἄδρων εὔχὼ 
ς ἈκλλΟΟ ΧΕ ΕἸ ΦΉΗΤΕ ἄποκ διΐ ΝῊ ἀπρᾶρερ, ΠΝ ΠΑΡ. Η᾿ 
ο ΕΒΟᾺ δὴ πκᾶ πιλι' Ν δὶ ΝΥ ΔΎΤΒΒΟΟΥ πᾶ! ΝΟῚ ΝΌΏΘΗΡΕ ἈΛΠΙΗΔ: 

 δυΐ »»ΟΟῪ πὰκ ΕὙΤ Δ10 ΜἈΛῈ ΝΕΈΚΟΘΉΡΕ Ἀπ πΟΟΚ ΝΟΎΝΟΛΑΙΑΛΟΝ 

ῦ Νὰ ἐπερ: ἄγω πᾶι ᾿δρεοζοώπε ΝῊ ΤΙΝ ΕΒΟᾺ οὴ πκᾶρποο 
 ετουάδλβ᾽ πᾶὶ ΝΥΔΎΤΒΒΟΟΥ ΕβῸὺᾺ ΟΝ ΝΕΥΔΡΟΝ ΤΉΡΟΥ" 

ΔΎΩ Εβθ0Ὰ δὴ πευθΎοιὰ ΤΉΡΟΥ ΔΎΩ Εβ0ἋᾺ δὴ ΡΦ.ΤΗΣ πιλὲ 

Πς ΝΤΟΟΤΟΥ ΔΎΩ ΕβΟΣ ΟΝ ΝΟΒβε πιλὶ ΝΎΔΥ ΝΕΤΟΥΝΔΎΥΔΔΎ Νδι 

Π εβολ δῆ πετούᾶδβ ΤΗηροῦ: εὐνδιυωΐπε πνᾶκ "Ἀπ πεΈΚΌΗρεὶ. 

ΝΠέΠοΠΡσρπππ τ. - ὃν ΤτΤεοΚΎΝΗ ΠΝΤΡΕε. ΔΎΩ πῆε π- 

ἢ ἩΤΕΟΚΎΜΗ (510) -- σῖᾶθς., Π1. οἵ 501. (ΠῚ ἃ. τῆς σχηνης σοὺ -- πΆΗ ΠΕΟΚΕΎΗ 

᾿ετουᾶδβ π᾿... ππευτί πευουοῖ ἴΐὰ ἀΌΟΠΒ ΒΥ. ΟΕΠῚ ΟΓ., ΠῚ. δ ΤΕ ΣΙΟΚΕΎΟΟ 

᾿ ̓ εθουδβ ΟΥ̓ῸΡ, ἘΝ δᾶ. πιλαδιπερογοῦι -- ΧῈ ΤΣΕΎΑΛΟΥ... ΑΚΑΛΉ ΤΙ, ΟΘΙΟΙΙ -- σΓ, χαι 

οὐχ ἀποθανουνται χαι ουτοι χαὶ ὑμεῖς -- ἦ ΔΒ ᾿η!0 οὔ. ΔΎΩ -- Ἅε ρσὸ χαι .-- ὃ ῶπε 

Ὁπ -- 5γγ. εἴ Αἰθχ. εσται ετι, τη. -- ὅσ. ὁ. ετι --- ὃ ἀποκ Ἅε, πὶ. -- σίδδβς. χαϊ εγω; 

5Ύ το -χ. [σ᾽ [υ͵ο -- ππακπδιιυπε (510) ---  Ἅε ρῖὸ καὶ -- εροοῦ, πιθηρῃ. φᾶρώτεν, 

Κδγε. εἴ ρ:. οπ,. --- ὃ πρὶ δἀδρῶπν -- τῇ. Ἦ77, 51. εἴ βῖ᾿.» ἢ. [45 47. τῖεαα ἀλυοηο πελα 

᾿δδρῶπ - εκ ἅγη"00 -- Π1.,) 5ΥΓ. Εἴ Ρ»Γ. ΟΠΊ. -- ποᾶρερ δ πδΡΟΚ ΟΕΠῚ Β5ΥΓ. εἴ Α., 

ΒΓ. ΟΠ. μου Ροβῖ ἀπάρχων; π|. τ δπδροτη τπτε πετεπδᾶρερ --- ὅ Ἰκᾶρποο ετουδδβ᾽ 

᾿πδὶ ΠΥΔΎΤΒΒΟΟΥ ΓΙῸ σῖᾶθς, τῶν ἡγιάσμενων αγιὼν τῶν χαρπωμάτων, Π1. πηξτ- 

ΔΎ ΤΟΥΒΩΟ ὅθε πηεθουύδβ ἅτε πισλιᾺ -- ῬΌΤΗΟΣ πικὶ -- πασῆς πλημμελειας, 

Ψ τῆ. εβολόειῖς πηξ ΤΟΥ ΛΟ ἔχερ ποΎποβι πελὶ Εχεπ ύϑης ὑ χρὰ ἄμν -- ἀΘϑῖηϊ 

ἢ Ἴδ6ς Ρ. Ὁ δα νοςθη εὐδιϑώ, 564 605 [ΟΪ1π1Π} Ὁη--οΘ ΡΟΙΙΙ --- “1 τη πα 5ΈΟΠ11 1ηςῖρῖϊ 

᾿ ἴοι. τος πὸ ἰασογατη ἴῃ ογὰ ἰηζουϊοτῖ, αθαΡτορῖου Ρίατα νοζαθα!α οχοϊάθγιηῖ, 486 οχ 

ΞΟὨΘοἴΠτα Τοϑῖϊταὶ ὉΠοῖ5. 1Πο]τ188. 

Ναυπι. ΧΥΠΙῚ, 4-0. 21-22. 

ἌΛΠΛΑΝ ΤΡε᾿ Κἄ τὰ ΔΙ ΤΟΥΎρΡτΙὰ Νι3κ ΝΉΤΕ ΤΕΟΚΎΝΗ᾽ ποῦλλ 3ΛὸῸ Ἅε 

χὰ Ξἰπτ ΝΤΕΤ ΠΑΝ ΤΟΎΗΗΒ᾽ πώῦλλλλο Ἅε ετ πἄλλοοςϑε ἜΦΟΥΝ 

ΘΟ Ὑ 

ΟΟΙ ὩΣ 



ΡΟΝ ἃ, 

ΤΟΙ. ὃ; 
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(ΘῊΡΕ ἈΜΠΙΗῊᾺΧ βὼκ ΕἘΡΟΎΝ ΧΙΝ ΤΕΝΟΎ ΕἸΤΕΟΚΎΝΗ ἈΛΠΆΎΠΤΡΕ αὶ 
ΠΟΎΝΟΒΕ ἀκλλοῦ : ΠἈΕΎΕΙ ΤΗΟ ΠΊΉΤΟΣ ΕἸ ΤΟΎΡΤΕΙ πὴ Ὶ 2:- 
ΤΟΎΡΤΕΙΔ ΜΤΕΟΚΎΝΗ ἈΛΠΆΛΝ ΤΡΕ ΔΎΩ ΜΤΟΟΎ ΕΎὙΕΧΙ ΠΠΕΎπΟ- 

Βε' ΟὙπολλλον πᾶ περ ἐπε χλι' ΔΎΩ ορᾶϊ οὴ. ΤΆΛΗ ΤΕ 
ΠΝΏΘΌΗΡΕ ἈΜΠΙΗῊΔ ΝΠΝΕΎΚΔΗΡΟΝΟΛΛΕΙ ΠΟΎΚληροπολλειᾶ. εΕτβε 

χε πρεβδβᾶ τε ΠΤ ΘΗΡΕ ἈΚΠΙΗΔ [ΝΕΤ ΕὙΝΑΠΟΡ ΧΟῪ ΕβΟἋ ΘΓ 
ΟὙΪπωρχὶ Εεβ0Ἃ εὐ ΔΎ [Ἀπ χο εἰσ δι τἀ ΔΎ ΠΝ ΕὙΕΙΤΗΟ ἰδ Ν 

Θ 

ΟὙΚᾺΔ Ἡροσ᾽ ΕἾΤ Βε ᾽πᾶι! δίχοου ΔΎ χὲ ορᾶι οῊ πΏΗρΡΕ ἈΜΠΙΉΔ. 
τω ΣΊ ἩΝΕΎΚΔΗΡΟΝΟΛΛΕΙ ΝΟΎΚΔΗΡΟΟ. δΔΎω ἃ πχοεῖο χε πάρα 
96. ἈΞΟΟΎΟΗΟ εὐχὼ ὅλλλοο χε ΠΝ ΔΕΎΕΙΤΗΟ ΦΩΟῪ εκευᾶχε παῖς 
ἈΔῪ ΠΥΧΟΟΟ ΝΎ ΧΕ ΕΤΕΤ ΠΟΔΗΧΙ ΕβΟᾺ ΝῊ ΝΠ ΠΌΘΗΡΕ ἈΜΠΙΗᾺΔ 
ἈΛΠΡΕΛΛΗ Τ᾽ πᾶὶ πτ διτἄδο ΝΗ ΤῚΝ ΕΡΟᾺ ΦΙΤΟΟ ΤΟΥ ΟΝ ΟὙΚΔΗ- 
Ροο’ πΩΤΝ φῶτ ΤΗΥΤΝ ΕΤΕΤ ΝΈΟΣ ΕΒβΟᾺ ΠΦΗΤῸ ΝΟΎΠΩΡᾺ 

ὅτ ΕΒΟᾺ ετᾶδοι! ἈΠ ΧΟΕΙΟ᾽ ΠΟΎΡΕΛΛΗΤ ΕΒΟᾺ ΟΝ ΟὙΡΕΛΗ Τ᾿ ΔΎΩ 

ΠΕ πωρχ εΕβο λ΄ ΟΕΝ ΔΟΠΟῪ ἐρωτὴ ΘΕ ΝΟΎΘΟΥΟ ΕβΟΔ ΘΝ 

ὙΤΝ ΕΤΕῚῪ Νεπρκ ΕβΟᾺΔ ΝΠ ΉΤεΙΡΕ ΕβοὺᾺ οὴ ππωρχ ΕβῸᾺ πε, 

πχοειο ΕβΟἋ Φ΄Ὸ πετπρελλᾶ ΤῈ ΤΉΡΟΥ πᾶὶ ΕἸ ΤΗΝ Δ ΧΙΤΟΎ. 

Κ: 38 ΟὙΧΝΟΟΎ ἈΜΝ ΟὟΟ ΕΒΟᾺ οὴ ΟΥφρωτ. πτῶτῆ ρΤ ΤΗΥ- 

ΕΒΟᾺ δύΤΝ ΝΏΘΌΗΡΕ ἈΠΙΉΔ᾽ ΠΝ ΉΕΤ Ν Τ ΕΒΟᾺ ΝΡΗΤΟΎ πηᾶπᾶρ-. ; 

ὃ. ΧΗ ἌΠπχοεῖο ΕΥΔΔῪ πᾶδρων ΠΟΎΗΗΒ᾽ ΜΕ͵ΤΤΟ ΝΗΤΝ Τη- 

ΡΟΎ ΕΤΕΎΤ ΝΕΟ! εβοὰ ΠΦΗῊ ΤΟῪ ΝΟΎΔπΑΡρ ΧΗ ετᾶδο ἈΠ ΧΌΕΙ͂Ο Η 
80 ΕΒΟᾺ ΦΟ΄ὴ ΔΠΑΡΧΗ Νιλι ΠΕΝ ΤΔΎΤΒΒΟΟ εβθοῸὺᾺ πΡΗΤ. δΎω 

εκεχοοοὺ ΔΎ χὲ Ετετ πᾶν! Ν᾿ Ή  ΑπΑΡ ΧΗ εβθο0Ὰ ΝΡΗ ΤΕ σε- 
» " ἡ . 
τὺ ς σι λυ τ Δ... ν 

πᾶοποὸ ΜΠ ΔΕΎΕΙ ΗΟ ᾿πΘὲ ΠΟΎΤεπηλλᾶ ΕΒΟᾺ ΟΝ ΟὙΧΠΝΟΟΎ ΔΎΟ 
1 πΘΕ ΝΟΎτενηλλᾶ ΕβΟᾺ οιὴ ΟὙρρῶωτ᾽ δΎω ΕΤΕΤ ΠΕΟΎΩΣΣ κ5:- 

δ) 

3106, δρᾶ! ϑλλ μὰ πιλλ ΤΠ ΉΤΩΟΤΝ ἈΠῸ ΝΕΤ ΠΟΉρΕε᾿ ΧῈ ΟὙΒεκΚε πὶ 

ὅθ Ἀτούρτειδ εἴ κἈηροποάλειδ (510) --- “ἢ [πετ᾽ εὐ  πορί ΚΟΥ] ἀβαπο [πεπογειο,. 
ΒΓ. -- στ. οσὰ εαν ἀφορισωσι χυριὼ ἀφαιρεμια, ἢ. ΕΤΟΎΜΔΕΜΟΥ Ἀπδόιο οδηδίρερε-: 
λαδι --- ὅδ ετᾶδο ἃηῖθ Ἀχπίοεῖο ἀδβεβϑῖ ἴῃ σδῖογ!β -- ΕβΟἋ ΘΡ ΟὙΡΕΛΛΗΤ -- ΒΥΓ. οἷ »,άθΟ., 

" 

ἢ. ἘβοἌ εν πιρειλητ --- "ὃ ἐτετπεπώρα ΕβΟᾺ -- Π1. ΒΥΓ. εἴ ΑἸοχ., βάθος. ἄφελειτε: 
αὐτοὺς -- ΕΒΟᾺ ὁπ πααπώρᾷ ΕβΒΟᾺἋ -- [ἢ. Β5Υ͂͵Γ. εἴ Ναῖ., στ. ἀπὸ πάντων τῶν ἀφαιρε- 

μάτων -- ππδπδρο Ἀλποειο Ετᾶ Δ Ὺ πδδᾶρν, ΠῚ. Εἴ Κ5ΥΓ. -- στᾶος, ἀφαῖρεμα χυριῳ 

ααρων --- 3 πετῖτο πῆτε...» ετᾶδο βπχοειο ὑΓῸ σῖ. ἀπὸ πάντων τῶν δομα- 

τῶν ὑμων. ἀφελεῖτε ἀφαιρεμα ξυριῳ. ἴα φαοααθ πηειῆρῃ. 7, οἴ 5ΥΓ7.) 4146 απίε΄ 

χφαιοεμα αἀά. δὰ5. σὰπὶ ἀβίοσίβοο, πΠἸΘ Πρ. 1α5αγ. Ῥτὸ ἐρετεπεωΐλι Παροΐῖ ἔἐρετεπεν 
Σ ἐπ ᾽ Ρ Ρ 

-- ὐ" τεπηλλδ 18 - π1. Καῖ. οἵ ΑἸοχ., συ. γέννημα -- ἴἴοτα “ ἴῃ ογαποον, τπειηθγαπᾶ 

αρϑοϊβϑᾶ, δχοῖαϊ ---- δ΄ 

υμὼῶν χαν οι οὐἰχοὺὶ υμὼων. 

«Ναυη. ΧΥΠΙΙ, 23-31. 

ΠΕΎΠΟΘΗΡΕ -- Π1.; ΒΥ εῖ δι οἱ οἴχοι ὑμῶν; ΑἸοχ. χαι οὐ υιϊοι 
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᾿ς πᾶι ΝῊΤΝ εἐπλλὰ ΝΝΕΤ Ν ΔΕΙ ΤΟΥρυᾶ πᾶ! ετϑρᾶι δὴ ΤεοκΥυ- 
ἢ» ΝῊ ἩΠΆΝΤΡΕ ἄγω πτετπᾶχι ἂν πὲ ΕἸ ΒΗΗ ΤΟ ΝΟΎΝΟΒΕ 
 ετετνωδηχὶ ΝΤεαΔπᾶρ ΧΗ Εβ0οᾺ ΝΡΗΤΑ, ΔΎ πετουᾶδβ 

᾿ς πΝἶτε πηΗρε ἈΜΠΙῊΔ ΝΝΕΤΠΧΑΟΦΑΜΟΎ χέκᾶο Ν ΤΕῊΤ Ν ΤΑΛΙΛΟΎ : 

Οχιχι [ΔΎΩω] ἃ πχοεῖο ὐ[ᾶχε] πᾶϑραλ λυ οηο] κ᾿ ἀᾶρωίν 
δ᾿ ΠΑΝ ΔΑΛΆ[ΟΟ]᾽ 

χκὶ ἔδγω δυεῖνε σῖ ΠΗΡΕ ἈΜΠΙῊΣΔ ἘΝ ΤΟΥΝΔΥΩΣΥΉ ΤΉΡΟ: 
᾿ εδρδὶ ΕΤΈρηλλοο ποῖνὰ ολλ πῦορ νεβοτ᾽ ἀΎω δοσώ πασὶ 

᾿ς πλδᾶοοῦ ερρᾶΐ οὴ κάληο' ἃ λλδριρᾶλλ “ΟὟ δϑι παλλὰ ΕἼ κελλὰ Ὑ 
9 ΔΎΤΟΛΛΟΟ ΔΎ. ΔΎΩ ΝῈ Ν}ὴὺ ἈΞΟΟῪ ΠΕ ΠΝ ΤΟΎΝΔΥΤΩΥΗ, ΔΎΩ 

ἢ ΔΎΟΩΟΥΡ εὌρᾶϊ ἔχπ ωῦοηο ἈΝ λᾶρων. ἃ πλδοο σὰ οῪ 

ΟΛΟῪ ἐρρδὶ οολ πτᾶκο ΠΝΕΝΟΝΗΥ ἈΠΕΡΑΤΟ ΕΒΟᾺ ᾿ἈΔπχοεῖο᾽ 
ἢ ΔΎΩ ετϑὲ ΟὟ ἅτετνπ Π͵ΤΟΎΝ τω ππχοεῖο ἐρρδϊ επεῖ- 
ἐν χδῖε' ἙΛΛΟΎΟΥΤ Κλλλον᾿ 3.0 ΠΕΝΘΗρΕ ἈΝ ΠΠΉΤΒΝΟΟΥΕ ΔΎΩ 
ΟὟ πὲ πυδῪ πᾶὶ χε ΔΤΕΥΤΝΝΤΝ ΕΒΟᾺ Ν᾽ κηλλε ΕἸΡενεὶ 
 ερρδὶ ἐπεῖλλᾶ. ἘΘΟΟῪ ΟὟ πὲ πᾶΐϊ ποεχο 533106,ι ἀπ᾽ δΎω ἈΠ 

Βωπκῆτε οἱ βωπελοολε οἵ βωδρρλλᾶν ΟὟὙΔΕ Ν᾽ ΔΔΛΟΟῪ 
᾿τὐοοπ ετρεῆο. ἄγω δΔαεῖ πσὶ "“ωὐὠὔόηο ἈΝ ἀδρωπ' πἄπενι- 

᾿ς πῸ ΕβθΟᾺ ΝΤΟΥΝΔΥΩΤῊ ἔρλκ ΠρΡῸ Ν᾿ ΤΕΟΚΗΝῊ ἈλπλαΝ τρε᾿ ἀΎω 
᾿ ΔΎΠπΔΡ ΤΟΥ εδρδὶ ἔχε πεσρο᾽ ἀυω δΔαογών ἘβΟᾺ πόϊ πεο- 
τ ΟὟ πχοεῖο πηᾶρρᾶυ. δύΎω ἃ πχοεῖο ᾶχε ππᾶφραα »λωΐ- 

᾿ πάγων: ἯΤΟΚ ἈΝ ἄᾶρων ἈἈπεκοον᾽ ΔΎ ᾶχε Ξ.Ν Ὑπετρὰ 

ον κρηρ  μῥήμας δῖος Θἴ 14 ΠῚ 5ΥΓ. εἴ βῚΊ. ἴῃ ῬΙ0Γ.,), τποΡῃ. ἴῃ 5ϊηρ. --- 2 δυω 

ττετηδαι. . ΠΟΎΜΟΒΕ -- Κ5ΥΓ7. εἴ 6Γ.) ΠΠΘΙΏΠΡΗ. οὐορ εθβὲ ᾧδι ππὲ ποι ε (7. πο 

δνν τετειότ πηονβι 5ῖ6) ἔχεν ΘΗΠΟῪ -- Π πΤΕΟ ΔπΔΡΟΤΟΗ 1ἴ. 501.) 584 οὐ. σατη αϑβζοσὶ- 

800, τς Ξ οΓ. ἼΧΙ αὐτου --- ΧΙΧ, ροβῖ ἴο]. π--τῖξ ἀποάφοϊηη [ο]16 Ἰητοτοϊ ἀθσιηΐ οχ πος 

ἕ Ἐοσάϊςε --- ΧΧ, Ἐλοτε τὸ 9 ΔΓῸΡ. ἰαῖ, δηΐα τουπδτώτνη ἀραηάαῖ -- Ετερηλλοο ποΐμδ. -- Γῇ. 

οἵ ἀτλ. ἰαῖ., 507. τε στ. εἰς τὴν ἔρημον σιν --- ὅ ππογΗδ τώ -- 5Υγ. ρΓ. οἵ ἀγὰΡ. 1αΐ., 

τῇ. δεῖς ξουπδτώτη --- ὃ ΠΗΔΘΡΗ (510) -- ἔπε τθοςρε τε ῬΓῸ οφελον --- ὁ ἁτετη 
ῬΙῸ δ τετπη -- αὐ πεπθηρε -- ἀΥᾺΡ. ἰαΐ., σεΐοσὶ Οἤ,. --- ὅ ΔΎΩ ΟὟ πὲ πωδῪῊ ᾿πδῖ, 

᾿"- ΟΥΟΡ, Εθ8ε ΟὟ ΒΥ͂Γ. -- σΙ. χάι ἵνα τι τουτὸ -- ΕΒΟᾺ ΟΦ ΚΗΛΔΕ -- ΒΥ. εἴ ρζᾶβδς.,; 

ΤᾺ. Ἰαΐ, -- τηθρῃ. ΕἘβολεθεν πκᾶρι πόζηλλι -τ οὐ πὲ πᾶι, σοίοτϊ -- Ἐγλόνι: τοπὸος ουὅ 
ξεν πὰ Ὀ15 ῬΙῸ ΟὙἈε ρζοῦΐζ 6βῖ. ἴῃ δ... εἴ Π.. -- Ετρεΐοω, ΤΗΣ δ΄. πίει “--- δ ἼπΕλΑ ΤΟ 

ΒΟᾺ,, φοῖει! απὸ πε του "- πεύδοὸ -- πλ. ἅΓΆ. ἰαΐ, οἵ ΒΥΓ.», 564 ς ον. 9. ΟΠῚ ἀβῖθ- 
ἴἶροο, 8τ. οὔ. αὐτῶν -- ὃ. χεπδέρωβ -- Π1. ΓᾺΡ. αἴ. 501. γαῖ. εἴ αἰρι .) ὅτ. τὴν ραβ- 
δον σου -- Ροβῖ ῥγπηὰπιὶ Ἡ ΤΟΎΣ ΤΩΤΗ ΓᾺΡ, ἰαΐ. εἴ πὶ. δἀ4. τηρο -- ἀζπεκοον (5ἰς). 

Ναπι. ΧΥ͂ΠΙ, 32 -- ΧΙΧ, 1. ΣΧ, 1-8. [14] 

Ὡ ΝΝΔΟΡΝ ΔΝ ΩΟΎΟΗΟ “ἐοχ κλλλοσ᾽ ΧῈ ἐΝῈ ὙΝΟΟΡΕ τε ἐνὲ ππτ ἀπ-" 

Ε-- 5. ΟΗῸ εὐχὼ πλοῦ χε χὶ "πόερωβ ΝΥΟΟΟΥΡ, ΡΟΝ ΠΝ ΉΟΥ- Ὁ 

ῬΡ- ῬΗδ: 
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ἈΚΠΕΎΛΕΤΤΟ Εβο λ΄ εὐ ΠΝΕΟΛΛΟΟΎ ΠΝ ΤΕΥ ΠΤΟΟ Π ΤΟΎΝ ΔΥΩΏΤΗ 

"ἊΝ ΝΕΎΤΒΝΟΟΎΕ. ἃ ἈΚΩΟΎΟΗΟ χὶ Ξἀπόέρωβ᾽ πᾶϊ ΕἸ λπελλ ΤΟ 
’ ΕΒΟᾺ Ἀπχοεῖο᾽ κατὰ θὲ πᾶ πχοεῖο χοῦ ἄγω δΔεοωοῦρ, 

ΕΡΟΎΝ πόδὶ »ΟὟΟΗΟ ἈΝ ἄδρων ΠἸΤΟΎΝΔΥΤΩΤΥΗ ἈΠΕΛΑΤΟ ΕβῸἋᾺ 
ΝΎΠεΕΤΡδ᾽ ΔΎΩ πεχᾶςὶ πΔΎ χὲ οτς ἔἐροΐ πᾶ το τ κ΄ ἍΔΗ 

ι ΤΉΝ δεῖΝε ΝΗ ΤΗΝ ΕΒΟᾺΔ ΟΝ ὑπετρᾶ ΠΟΎΛΟΟΥυ. ἄγω ἃ κωΥΐ- 
ΟΗῸ οεἴ εορδᾶϊ πΤεο  σχ᾽ Δορωρτ πτπετρὰ ερρᾶϊ οῳ. πόέρωβ 
ΠπΟΕπΟΝ ΔΎ δα Ϊ ΕΒΟἋᾺ πόδι ΟὙΧΛΟΟΎ ᾿ἐνδωσ ἄσοω ΝΟ του- 

ι9. ΠΔΥΤΩΥΣΉ ἈΔΝ ΠΕΥΤ ΒΝΟΟΎΕ. ΔΎΩ πεχδο πόὶ πχοεῖο πηᾶορλα, 
ἈΔΩΟΎΟΗΟ ἈΝ ἄδρωπν᾽ ΧῈ ΕἾ βΒὲ χε ἌΛΠΕῚΥ ππίο ΤΕΎΕ ΕΥ̓ΒΒῸ κ4-- 
ἈΛΟῚ ἌἈΧΜΠΕΛΑ ΤΟ ΕΒΟᾺ ΠΉΘΗΡΕ ἈΛΠΙῊ Δ᾽ ετβε πᾶὶ τεσ νᾶ χὶ Δ 
ΜΠ ͵ΩΤΝ Ν᾽ ΤΕΪΟΎΥΝΔΥΩΤΉ ΕἘΦΟῪΝ ἐπκᾶρ᾽ πᾶὶ πτδιτᾶδο ΔΎ. 

3... πὶ πὲ ΠΑΛΟΟῪ ΠΎΛΗ ΓΔΟΥ Δ᾽ χὲ ΔΎΟΔΡΟΎ ΠΟΙ ΠΗΡΕ κ35:- 
ΠΙΗΔ ἈΛΠΕΛΑΤΟ ΕβΟᾺΔ Ἀπχοεῖο' ἀΎω ἄςτββο εορᾶΐὶ ἘΦΗΤΈΕ. 

ΧΧΙ. . . . . . . . . . . ᾿ . , . . " . . . 

δν νι γνι νον]; ἔδυ ΔΎΔΟΥΣ Ἡπλδοο ΔΙμΜΛΟΎ πόὶ ΟὙΝΟΟ 

ὃ ςοά. ρΡοβῖ ππεολλοου ΟΠ}. χαὶ εξοισετε αὐτοῖς υδὼρ εχ τῆς πετρᾶς --- " οἴη. Ὁ 

ἰηϊο δυωῳ --ἰῖτδ..... οοο, σοῖο! συνεταξε --- 1 χε σοΎΡ, -- 5ΥΓ. εἴ ρΓ.») τῆ. ἄγϑω- 

οὐ -- (δ ρη το, ΤΟΙ σα ΠῚ ρΓ. ἐν αὐτοῖς --- ΚΧΙ, νν. 1--" εχ σοά, Α Τ᾿ Οπαϊποπϑὶ 

βάϊῖο ἃ Εγηιαῃ: 

.δΎω δεοώται πὶ περδηεηδιοο πΡρὸ πδρδΆ. ΠΕΤΟΥΗΡ Οὴ τέρηλλοο. χῈ δαὶ 

τσ ΠΙῊᾺ Ετερὶη πϑᾶριπ. δύ δοάθε ἈΠ ΠΙΗᾺ. ΔΎΩ δ: ΕβΟἋᾺ πρη ΤΟΥ ποὺς 

δι Αδιλώοιδ. ἢ δυω ἃ ΠΙΗᾺ ἘρΗτ ΠΟΎΕΡΗΤ βπχοειο ΔΎΩ πεχδο χε εὐὐῶπε εκ- 

δι πᾶὶ Ἀαπειάδοο. οᾶ τἄδίχ. ἔηδδδο πδηδϑΎαδ. ἈΠ πεοπολιο, ὅἵδυῷ δ 

ποεῖ οὐτὰλ ΕΤΕΈΟΆΗ ἈΠΙΗᾺ. δ δοῖ πδοὶ ἀπερζάπεηδιοο οᾶ πτεςσί. δω 

δδδοα πδπεθναλδ. π πεοπολιο. δ ΔΟΛΛΟΎΤΕ ἐπρᾶ ἀλπαλδ ΕἸΤΆΚΑΑΔῪ ΧῈ πίλλδ' 

πδθνααδ, ὁ δΎω ΔΎΤΩΟΥΝ ΕΒΟᾺ ἡ ὡρ. ΠΤΟΟΥ Ετερὶη ππτερυϑρᾶ θδίλδοοδ. 

ΔΎΚωτΤΕε εἐπκᾶρ πελλι, δῶ δ ρρη τίη, π]σὶ πΆδοο οὶ ΤΕΘΙΉ. 5. ΔΎὼω δακᾶ- 

τδλδίλει ποδὶ ποτε. ἈΠ ΔΟΎΟΗΟ. ΕὙΚΩ Ἅκλλθο. ΧῈ ΕἾΒΕ ΟὟ ΔΚΙΤΗ ΕΒΟᾺ δ᾿ 

τικδι, ΚΉΔΕ. ἙΛΛΟΥΟΥΤΗ ΟΙΤ ΤΕρΡΉΑβΟΟ. ΧῈ ΑΙ ΟΥΕΙΚ ΟΕ ἌΔΟΟΥ. ὙΜΨΎΣΗ ἍΔε δολεε- 

ΟΤε ποεὶκ ετῦοουε. ὃ δύω ἃ πίοεισ ΧΟΟΥ ἘΦΟῪΜ ἐπΆδοο. προς; ΠΡΕΘΛΛΟΎΟΥΤ. 

-- " ηἴθ ρᾶσ. τῆν (4086 πηδπηάοϑβα 1ΠΒΟΓΙΡΙΓῸΓ Ἐπτ) Ρογπῖς τη ςοά. [οἸππὶ ὈΠΌΠΙ, 

ΡΙδθοράϊτ οπΐπὶ ρᾶρ. Ὑπ, 561 ὉΠ, εἵ βοαυίυῦ ὙΙκ,, 50]Π1ςοῖ σπῖκ, ἰάεο ἴῃ ῥζδθ- 

5611 ἸθοῖοηΘ, 486 6Χ ἀρταρίο ἱποῖριῖ, οϑῖ ἰασσηα σοπίϊπθη5 5(10Π05 1--ὴ -- δἀποίαητογ 

γαγίαθ ἰθοῖίοπθ5 εχ βδοάβθηι ςοά. [οηάϊηθηβὶ ἃ. ΔΙΔΟῪΣ πΆδοο, σοῖεγὶ ἘΠῚ σΓ. χαὶ 
Ν ΕΝ ΞΡ μι λον» ὍΝ : Ν 

εὐακνον τον λᾶον -- Α. ΔΎ δΔοβοΟΥ πσὶ ΟὙΠΟδ᾽ ΘΘΉΗΘΕ ΠΗΟΘΗΡΕ ἈΛΠΙΗΔ, τὰ Ρᾶ" 

ΤΟΙ ΤΟΙ] Ὁ [αϑβῖαϑ. 

«απ. ΧΧ, 9-13. ΧΧΙ, 6. 
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ον χκρηῆωε ἔν διῦῶς ΕΒΟἋ φϑὶ πὰ. δατώουην λε πόϊ πλᾶοο 

πῆρα δΔΎεϊ οὐδ “κωῦοηο ΠΕΧΔῪ πᾶο χὲ ἄπρνοβε' ἀνᾶχε 
 ποᾶ πΠΝΟΎΥΤε ΔΎ ἄν ᾶχε ΠΟΟΚ᾽ ΤΕΝΟῪ ΤῈ ΟΟΠπὸ Ἀπχοεῖο 

ἿᾺ ϑᾶρον" χεέκᾶο ἔθ εοΐ ΕβοἋᾺ ϑᾶρον πηνεῖδοου" ἀυῳ ἃ » ΟΥΟΗΟ 

8 οὐπὸ Ἀπχοεῖο ΕΤ δὲ πλᾶοο. ἄγω πεχδεὶ πσι πχοεῖο πηδϑρλλ 

᾿ς μΜὕοηο χὲ "δ τδλλίο ΠΟΎΘΡΟΟΣ προλλντ᾽ πεκᾶδο οἴχη οὐ- 

᾿ς δεῖν᾽ ΔΎω δοωυδηώπε' ππὴπτὲ προο! ΔΟῪΣ πουρώλλε. ρώλλε 

ς κπἴε ΕΤΟΥΝΔΔΟΞΟΥ πόὶ προῦ Δρου δώ ΟὟ ἔρος! ποεώπὃ, 

9 δγωδ »Υἴοηο τδλλῖο χῖπροο προλαν τ᾽ δα τᾶ. 5κλλοοὶ 

Ρώμε' ποσώςΟὐ ἐροῪν ολὶ πρὸῦὶ προλντ ὡδοώπρ,. 

. . . . . . 

- πὰ ΤΔΎΟΟΥ. [ΔΎ τενοΥυ νάπωτ εἐρρᾶ! ἐπᾶλλδ' ΔΑΛΟῪ 
 τσάχκοοχνε πᾶκ χε ἐρὲ πείλᾶοο νὰρ ΟὟ ἀπεκᾶλᾶοο οι'΄ὴ 9ΔῊ 
6 ΠΝΕΦΟΟΥ. ΔΎΩ ΝΤΕΡΕΟΙΚΤΟΙΩ ετεαπᾶρᾶ βολη πεχδᾶο χε πε- 

χε βδλδρδι πώηρε πβεωρ' πεχεὲ πρῶχλε εττωρδ, ΦΙὴ' ΟὝΛΛΕ 
ς ΕΤΟΟΤΆ ἐπᾶχε ἈΠΝΟΥΤΕ ΕἸΤΟΟΟΥΤ Ν ΝΟΎΟβ ΕΒΟΔ ΘΙ ΤΑ 

ΠπετΤΧΟΟσε᾿ ΕἸΥ̓ΝΔΎ εὙὐροόρἄᾶοιο ΤΕ ΠΝΟΥΤΕ ΟΝ ΟὙΘΙΝΗΒ᾽ ἐρεὲ 
πὶ πε ΒΔᾺ δολπεβολ νᾶ τ ΔΎΟΟ ΔΎΩ 'ΤΕΝΟΥ οδ΄ ΓΝ δΔΟΛΛΟΎ" 
 ἄΎω πανδρων ἘΡΟῪΝ ἂν : ΟὟΝ ΟὙΟΙΟῪ πᾶςϑᾶ ΕβΟᾺ δὴ τᾶ- 
ΤΥ ΝΕ ΔΎΩ ΟὟΝ ΟὙρώλλε πᾶ ΤΩΟΟΥΝ ΕΒΟᾺΔ οϑλ πιλ΄ απδου- 

-' 
Β΄ 
τὶ 

ἦν 

;- ἐν 

ἵν.- 

ΟΠΠΘΌὍΤΑ, γώ δοβὼκ πόὶ πΆδοο ὡὧᾶ ““Ογοηο. πεχδυ. χὲ δπῖρποβε. 1[6ΠῚ σοίοσὶ ΟἸΠΠῚ 

-"- 60. --.᾿ἃἃα. Δηκα τα Ἄδιλει ποᾶ ποιὸ. ΘΒ ποώκ -- 5ΥΓ. Εἴ Ρ»Γ., 846}. αἴ. -- Πγ. ἀποδῖκι 

ΤΩΝ πελὶ ποῶκ -- ἴῃ ςοἄ. τε δηΐβ οοπὸ ρῖῸ Ἅεν Α. Δ ὴηΔἋᾺ δέ εφρδι ἐποειο. 
δρεααιε ππειϑος! ΕΒΟἋᾺ ἄρον. - ΤΩ ΘΙΏΡΗ., τος ΟἸἸΤΉ ΟΎ ον ο ς...." τον οφιν -- Α. ΛΗ Ἃ 

εδρδι ἐπχοεις δᾶ. πΆδοο ---  Α. δυω πεχε ποειο δα], σδίθιὶ (ΠῚ σΓ. πρὸς μωυσὴν 
:  αὐρραιρῃ τδΚ, ἴἴ, γὰρ. αἴ. εἴ γϑί αὶ -- του θα, πΘΟΑΑΛῪ -- ΠΏ. εἴ Δα. ἰαΐ., 5ΥΓ. 

εἶ θεῖ μα.μον ΟΌ ΠῚ ΒΥΡΟΙΪ πη Πῖϑοο, ΚΓ. ΟΠΊ. -- Δτω πρκᾶδο εαττ, ἰζ. σοῖοτὶ -- ο΄. ΧΟΙΧ 

πτες πϑος! ΡΓῸ τῦτε προς ; Α. δῷ εοπδιῶπε ἐρῦδη προς ΔΟῪΣ πουρώλλε  ἔμδος 

ΔῪ ἔπροι προαλτ. δύω εὐδοζῶνβ -- ΠΔ.» 5Υ7. ΟἿΠῚ στ. ... «ον πας ο δεδηγμένος 

ιὸ ὧν αὐτὸν ζησεται --- 3" Α. δὼ δοτδάλιο πδὶ “ΝΞ ΟΎΘΟΗΟ ΕΠΦΟΟ ΠΡΟΛΑΤ. δ τᾶ ϑοςι 

ἐρᾶτο..... ἀγὼ ωδοιώπε ερδη ΟὟΘΟΟ, ἌΟΥΞ πουρώλιε. δῷ πεο δ ΟὟ ἐπρϑοαὶ 

προλτ. - ΧΧΙ͂Ν Ξεαιοηῖία ἀπὸ ἴοϊϊα Π. 1χ, ἰάσθσα ἴῃ 5ΌΡΘΙΙΟΙΡ5. ΔηΡ 115, 41|86- 
απ γεῦρα ὉΠ] 5οΓηΐ --- ᾿ἢ ροβῖ τε ΟΥ ΟΠΊ. ἐὰᾳ - ἐδ ππτερεοακτος ρῖὸ ἀναλαβὼν 

- ἐπτιωρρ δι οὐϑε-- ἡ ἀληθινὼς ορων, πιθηρῃ. πϑαληὶ ᾧηἷετηδυ --- δ ΕΤΟΟΟΎ ΤΙ, 

τῆ. φηετοιυουν -- στᾶθο. ἐπιστάμενος --- "ἴ 

Ξ ὅπ: εἴ σῖ., π|. ἔηδτώουπ -- α]{. δύω -- γῇ. 50Γ. γαῖ. εἴ ΑἸθχ., σὺ. ΟἹ]. 

ΤΕΠΟῪ ΟἿ ΗΙῸ ΤΕΠΟῪ δὴ --  ηδολλον 

Νυπ. ΧΧΙ, 7-ο. ΧΧΙΝ, 13-1ῤῦ. 

Ἐρᾶὰ ΤῈ] ἐχν οὐλαδεῖν᾽ ΔΎω εοοᾶνεθωπε πῆτε πίοι! ΟὝελα ΟὙὐ- 

ππΠΠ... [ετῆ τὰ ΠΝΟΎ]ΤΕ πᾶ χοου [νι] νὲ τἴ- Ὁ 
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οὐ α πηᾶδρχητοο λώωδλβ᾽ απδλ ΠΠΘΌΗΡΕ 'ΤΗΡΟΎ ἘΝ ΟΗΘ᾽ 

8... ελώκ" ἀνδωπε ΠΟΎΚληροπνολλιᾶ “ΟΔΎ πεοίχᾶχε ον δϑω- 
πὲ ΠΟΎΚΔΗροΟπολλειδ΄ ΠΙῊΔῚ Ἅε ἄπει εορᾶι οιὴ οὐδόλλ οαπά- 

ΤΩΟΥΎΝ ΕβοὺᾺ οὴ Ιᾶκωβ πατᾶκο ἈΠΕΤΝ ΔΟΥΧΑΙ Εβ0Ὰ ΓΝ 
8. ΤΠΟΔΙΟο. ΔΎΩ ΝΤΕρΡΕΟΝ ΔΎ ἐπδλλδ ΔΗ Κ᾽ ΔΟΚΟΤ ετεοπᾶρᾶ- 

ΒοΔΗ" πεχᾶο χε ΟὙΔΡΙΧΗ ΠΉΤΕ πφεΘΝΟΟ πὲ πᾶλλδ ' ΔΗΚ ΠΕΎΟΠπερ- 

ι χὰ πᾶτᾶκο. ΔΎΩ Ν ΕΡΕΟΝΔΎ εκδινεοο᾽ ΔοκΚοτΤΕ ετεςοπᾶ- 

Ράβολη πεχδο)' χε αἰχοοὸρ πόϊ πεκρλά που. ἄγω εκωδηκᾶ 
9. ΠΈΚΟΘΗΡΕ ορᾶι οὴΝ ΟὙπετρᾶ. δΎω εγωδνωπε πβεὼρ πόι 
δενηρε ἈΠΑΝΟΎΡΥΟΟ᾽ πδοοΎριοο πᾶδι δ Δ ΤΕΎΕ χλλλοκ., 

3. δΎΩ ΔΟΚΟΤῸ ΟΝ Ετεαπᾶρᾶ βολη πεχδᾶο᾽ χὲ ὦ ὦ πιὰ πετ- 
Ὁ πἄςυωπε ἐρᾶν ΠΝΟΎΤΕ κὰ πᾶ: δΎΩω ΟΝΗῪ ΕβΟᾺ δὴ π- 

σιχ ἐπ Ἄρεωο᾽ ποεΘΆΑΚΟ Ν᾿ ΔΟΟΟΎΡ᾽ σεν ἄλλεκρ, 'πρεβρᾶιοο ΔΎ 

0. ΤΠ ΓΟΟῪ ΘΙ ΟὙΟΟΠ. σεν τἄᾶκο. πτερε βᾶλδροδλα Ἅε ΤΩΟΥΝ 
δθωκ δοκτος ερρᾶϊ ἐπερσλᾶ" βδλὰκ ρωωε δοκτΤος εορδι 

ΧΧΥ, 1 ἘΠΕΟΗ! : ΔΎΩ ἃ ΠΙΗΔ ΟὙῶΡρ, φορᾶι ο΄ὴὶ οἂἋ ΤΙΝ ἃ πλδοο 
9: χώραὶ ἘΠΟΡΝΕΥΕ ἈΜΜῈ πώϑεερε τλωδβ. ΔΎΩ ΔΎ Τ Δ ΘΑΛΟΎ 
εορᾶι εχὺὴ Νεθυοιᾶ ΝΝΕΎΥΕΙ Δ ΔΛΟΝ ἃ πδοο ΟὙῶλΑ ΕβΟᾺ Φὴ 

8. ΠΕΥΘΎΟΙδ ΔΎΩ ΔΟΟΎ ΟὟ ΝΝΕΎΥΕΙΔΟΟΣΔΟΝ ἃ ΠΙῊΣ οὐὐτῶοε π- 

βεελφεσωρ' πχοειὸ Ἅε δηδῶν τ ΟΡ ΟὙδΟΝ Τ εορᾶϊ εχϑὰ ΠΙΗᾺΔ: 
.ι δύΎω πέχε ΠΧΟΕΙΟ ἈΝβλῳΎΟΗΟ χῈ ΧΙ ΝΑΡΧΗΤΌΟ πὶ ΠΤΕ 
᾿πΆδοο᾽ πυπᾶρδλιτλλᾶ Τ ΖΕ ἈΛΟΟῪ ἈΠΧΟΕΙΟ ἈΞΠΕΛΑΤΟ ΕΒΟᾺ 

ὅ ἌΛΠΡΗ᾽ ΔΎΩ ΤΟΡΤῊ ἈΠΟΟΝῪ πΑΚΤΟΟ ΕβΟᾺ ΜἈΠΙΉΔ. ΔΎΩ. 
πεχε ΔΝ ΟΎοΗΟ ΠΤ ΝΕΦΨΎΔΟΟΥΕ ἈΝΠΙΗ Δ᾽ χὲ δδρε ποσὰ ποΎᾶ κου -- 

ὃ ΟὟΤ ἈΠΕΟΡΆΛΕΝΗΙ πεν τ δ κε πἸ]ΒεΕΆΦΕΤΟΡρ. δίγω εἰἰο 

ι8 πμοδῪ πεοχδχε... .. ΠΟΥΚἈΗροποάλειδ (510), ΠῚ. Οἵ 5ΥΓ. ΟἸΠῚ ΚΓ, ἱΠΥΘΙ͂ΒΟ ΟΓΠ6 
και εἐσται χληρονομια σαᾶυ ὁ εχθρος αὐτου -- ΔΕ ΡΙῸ Χαι -- Δα εἰ εὌρᾶι, σΘίρθσὶ ΟΠ 

δῖ. εἐποιησεν --- 15. χεπετηδου δι - ΤΠ ΠΡΠ. Ἦγ. 5ΥΓ7. οἵ ρΓ.», Γαϑαγ. οὟδι εὐ ϑεακοι 

-- Ἵ κδίπεοο -- Αἴοχ., πΔ. πιίκεπεοο, οΓ. χεναιον -- ΠΕΚΊΘΗΡΕ -- ΠΏ. ππεκαλδο, 77, οἵ 5ΥΓ.- 

-- στ. τὴν νοσσιᾶν σου; ἰΐοπι ν. 564. --- "δ απδπούρτοο -- π. [9 .47. ῬΤῸ πανουργιᾶς; 

γγ. πτε πιρρο (βοὴ) ---- 35. τὰ, Ὑ7.. -- στ. ῥγδθπηῖτῖ, χαὶ ἰδὼν τῶν ΟΥ -- ετεαπᾶρδβο- 
ἍΔΗ, σα] Πσταρ 15. βοιίρϑβογαῖ ετεοπδᾶρδ, ἀδϊπ 6 844. ΒΌΡΘΓ ν ΓΘ ΠῚ ΒΟΉ -- ΠΤ. 5616] ὦ 

-- πετηδώπε, σοῖο ζησεται --- 35: δίλρεωο ρῖὸ χιτιάιων Κὶ -- ρῖὸ δυῶ Ὁ ΤΟΟΥ 

τι. Γαθαγ. εὐεθωοντί ἡ --- 55. ἍἈε ῥγὸ χαὶι -- τῇ. οΠΊ. δΔΟΚΤΟΙ -- ἐπεὶ -- ΠΠΘΠΙΡΗ.; 

ΒΥ. -- στ. πρὸς εαὐτον --- ΧΧΥ͂,  οδλ τιν -- ργαες. σάττειν; πὶ, οὔτε, 7. οδλιπ, 
57. χυαδιο -- ὁ χκῶε, ἴἴ. ν. 5, πη. δυκωκ ΕβοἋ -- ρΓ. εἐτελεσθη ; ΒΥ͂Τ. λῦσε 

ΡΙῸ χαὶν -- πη. Γαρσαγ. οἵὴ. οθ οὐδώπτ --- ἢ ττπδιρδλ τ᾿ τ ιζε παραδειγματισον : 

- τορτὴ ἀπδώπτ -- 5ΥΓ. εἴ σΐάθο., πὶ. πχε πχώπτ πελὶ πειθοῖ -- ροϑῖ Ἀπδσώμτ. 

ςοἄ. οὔ. ψκπίκοειο -- ὃ ΒεεΆΦετορ (510). 

Ναη; ΧΧΙ͂Κ, τ ΧΑ τ δι 
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 ρΥρώμε ΕβΟΔΙΦΝ πκΘΗρε ἈΞΠΙΗᾺ δόει δοε παπεοοον" κ1Ὁ οὐ- 
οριλε Εβθ0ἋᾺ δῷ δλιρᾶλλ ἈΠΕΛΑΤῸ ΕΒΟᾺ δλΎοΗΟ᾽ ΔΎΩ 

ἌΠΡΟΤ ΕΒΟᾺ Ν' ΤΟΥΝΔΥΤΩΤΉ ΤΉΡΟ ΠΝΏΘΗΡΕ ἈΠΙΉΔΛ᾽ ΝΤΟΟΥ ἍΕ 

Ἧ ΝΕΎΡΙΔΔΕ πὲ φᾶ Τῶλ ΠρΡῸ Ν ΤΕΟΚΎΝΗ ἈΠΆΆΤΡΕ. ἄγω ΝΠ Τερεο- 

ἩΔῪ πόι φεινεεο πῦηρε νελεᾶζδρ' πῶηρε πᾶδρων ΠΟΎΡΗΒ᾽ 

᾿ς ΔΟΤΩΟΥΝ ΕβΟᾺ ΟΝ, ΤΆΛΗ ΤΕ ΝΤΟΥΝΔΥΥΗ δΔοχι πογοΐρω- 

5 Ἀ,ΔΟΤΉΟ δρδὶ δὴ τέο δῖχ δαβθὼκ ἐφ ον ετερρὼ δ᾽ πᾶ ρου 

δύ Ἀπρϑλε ΠΙΟΡΔΗΔΙΤΗΟ ΔΟΚΟΝΟΟῪ ἈΠΕΟΝΔῪΎ πρώϑϑλε πιορδη- 
Ἢ ΟἌΙΤΗΟ ἈΝ ΤΈσριλλε ΕΒΟἋ ΘΥΤΝ ΤΕΟΟΟ ΤΕ ἄγ ἃ 'ΤΟΡΥῊ ἍΔΟῸ 
9 Ὁ ́ πηρε Ξπί|ηλ. πῈΝ ΤΔΎΛΛΟΥ ἍΕ ϑΡρδι Φ΄ὴ' ΤΕΠΔΎΥΗ ΔΎΡ 

Σ χούτδοτε πῶο:. 
ΧΧΥΠΙ. 

᾿ 

δ᾽ ΝΑΤΩΟΣΗΉ ΤΉΡΟ᾽ [ΔΎ ὦ πον ΕΤΟΟΤ ΟὟ ΕἸ ΒΗῊ ΤῸ ἈΛΠΕΎΛΑΤΟ 
᾿ Κῶ ΔΎΩ ἐκεῖ Εεβθ0Ἃ φλ πεκεοοῦυ εφιρᾶϊ χε χεκᾶο εὙὲ- 
᾿ς οτας ποΣ πόὶ πηρε ἈΠ Δ. δΔΎω πονᾶδρερᾶ ΤῸ ν.- 
πελλτο εβοᾺ πελεᾶζὰρ ΠΟΎΗΗΒ᾽ ΔΎΩ ΕὙΕΧ ΝΟΥΣ ἐπρᾶὰπ που- 

Ὺ ΗΝ ΕβοΟἋ ψἼπελυτο εβοᾺ πχοεῖο' εὐνδᾶει ΕβοΟἋ ορὰὰ πῶδχε 

 πτεοτᾶπρο: ποεβὼκ ΕΡΟῪΝ ΟΝ δι πῶᾶχε Π ἬΉΕΟ τ ἄπρο᾽ ΤΠ Ή ΟΣ 
δ τὴν ἈΚΠΙΗΔΝ ΜΝ ΤΟΎΥΝΔΥΩΤΉ ΤΉρΡΟ. δΔΎω δέόεῖρε πόὶ 
᾿Δλώυοῆο κἂ τὰ θὲ ππτὰ πχοεῖο ον ΕΤΟΟΤΟ : ΔΎΩ ΝΠ ΤΈΡΕΟΧΙ 

᾿ς πιοοῦο δα τάφρος ἐρὰ ΤῸ ἈΠΕΛΑ ΤΟ ΕβΟᾺ πελεᾶζδᾶρ ΠΟΎΗΗ θ᾽ 
ϑ ΔΎΩ ἌΠΡΟΤ ΕβΟἋᾺ ΝΤΟΥΝΔΥΩΥΗ ΤΉΡΟ ἄγω δότδᾶλε πεὺ- 

᾿" διχ εορᾶι εχώο" δΔοοΎΝ διττὰ ψκλλοο] κατὰ θὲ π ͵Τὰ ΠΧΟΕΙΟ 

3 ΦΡΑ͂Σ ἡΝΩΎΟΗΟ εὐχὼ 5345200.- χὲ ϑῳν ΕΤΟΟΤΟΥῪ ΠΝΌΘΗρΕ ν3.- 
π᾿ πε ΧΟΟΟ ΝΔῪ ἐκχὼ κκλλοο χὲ [πδίλώρον πᾶ τδεῖο [πἃ]- 

χὰ 
ὍΝ ὃ δογεὶ -- ΒΥὙ. οἵ σΓ..) ΠῚ. ΟΠ. “-- ΔΕ Ῥ͵ΙῸ δάεῖῖ -- Ἀκπεςίοοιτ᾽ ΑΑΤ ΟὙΟΘΙΔΕ ΕΒΟΆΡΑΣ 

Ἀδλτρ δια, ΤΡ ἢ. βλπεςοον ὃ 8. οδιακι ἈΦΙΔ ΔΗΓΤΙΟ - 5ΥΓ. οἴ στ. τὸν αὃς ελφον 

ἀἄὐτου πρὸς τὴν μαδιανιτιν -- πρὸ -- 5υ1. οἵ σῖ., πὶ. πιρῶονυ --- ἴ εβο. ἃ ο΄ τάλητε 

ΤΟΎ ΔΤ ΟΤῊ -- 5ΥΤ. π|. ΤΥ]. εἴ σταβς., Γαραγ. ἘβοΆ εν ττουπδτωτη πτε πεηρι 

τεπιΟΡΔΗἋ -- τεζι δι -- ΠΊ. οἵ 501. Εχ Ἰΐπριιας ἴπάο]6, στ. εν τὴ χείρι --- ὃ ἀηῖς ἐϑρουπ 

Ε ΏΙΠΙΟ ὙΟΓΒ5 ταϑαγα ΠΌΪΠαΙΘ ἸἰτΘΓΑΤ ΠΣ ΤαραΧ, ἴῃ πὰ νἱάθτιγ Π Γαγ ΠῚ ΓΘ τα 

τ ρβῖδδο δΔαθὼκ -- ΤΟΡΤΉ, ΠΠΘΙΏΡΉ. Εἴ ΒΥΓ. Ο1ΠῈ σγᾶθς. ἡ πληγὴ -- τ ἧς ΞΞ ΠΗ, ἡ ΕΥ̓͂ΤΕ 

- ὅτ. χαι --- ΧΧΨΠ ἄπο ἴο] τα ̓πτεγοϊθγαητς ---- 15 ετόοοτου ἀραπάαί -- “' οὲς πδχε 

πτ πε απρο ΙΒ -- ΠΠΘΠῚΡΗ. ΡΓῸ βσσᾶθο. ἐπὶ τὼ στομᾶτι αὐτοῦ -- οἷ ροβῖ ἐρουπ ἃ 

τῶ ΤΩΔΠΕ -- ΡοΟϑῖ ἈΝΠΙΗᾺ ΟΠ. Οἱ, οθυμαδὸν -- ΞΞ Π. ΕὙΟΟΠ --- ἢ δασνπϑίοτα ΞΞ συνε- 

Νιια. ΧΧΥ, 7-9: ΧΧΥ͂ΤΙ, 19 --- ΧΧΥ͂ΤΙ, τ-2. 

ἼΩΝ ΒΌΡΝ, ΘΕΈ δῷ νὰ] Ἂ ἈΛΠΕΛΑΤΟ ἘΡῚῚ πον 

ΟΧΧΥΠΙ, 1 ΟΝ ΕΤΟΟΤῸ αλλ: ΔΎΩ ἃ πχοεῖὸ ᾶχε πᾶ- ΓΌΟΙΣ 



τς ςοἱὶ. 2. 

110 

Κᾶρποο ΕὙΟΤΟΙ ΠΟΤ ΝΟΎΒΕ' ΕἸΤΤΕΎΤ ΝΕΤ ΔΟΟΎ πδὶι ἐρρᾶϊ! δὴ πᾶ- 
ὦ. ΔΎΩ εκεέχοοὺ ΔΎ χε πᾶι ΜῈ πκᾶρποο ΕἸΤΤΕΤῪ ΠΕΡ ΤΟΎ 
ἈἌΛΠΧΟΕΙΟ᾽ Θιειβ ΟΝ ΔΎ ερ ΟὙρΡολλπε ΕΝ ΧΘΙΝ ΦΙΩΟΎ ΕἘΠΕΘΟΟΎ" 

ΓΝ 

5 ΔΎΩ ΕΚΕΎ ἄλλο ΠΆΛΕΡΟΝ ΔΎ πρΙειβ ἈΠΗΔΎ ΠΡΟΎΡΕ. ἄγω 
ΕΚΕἾ ἄλλ! ΠΡΕΛΛΗΤ ἈΜπ9Ὶ ποδ λα Τὶ ΕΟ} Τ ΔΑΛΙΗΎ Φ᾽ὴ ΟΥ̓ΡΔΟ ΤΟΥ 

δ ΠΩ ππερ᾽ Επεσ ΔΙ ἈΜΠΆΛΟΥΎΝ ΕΒΟΔ ΕὙΘΎΟΙΔ᾽ τῶᾶϊ!ι ετνᾶ- 
πε φορᾶι ο'Κ ΠΤΟΟΥ ποι δ΄ ΕὙΟΤΟΙ ποποΎβε Ἀπ χοειῖο' 

᾿ δΎω ΤΕΟΟΠΟΝ ΔΗ Πρδο ΤΟΟΎ πώ! ἐπουὰ δριειβ᾽ ορᾶι δὴ 
πετουδᾶ β΄ ΕκεΟοΥ Οὗ Ν ΕΒΟἋ ΠΜΟΎΥΘΟΠΟΝΆΗ ΠΌΟΙΚΕΡΟΝ ἈἌΠΧΟΕΙΟ: 

8. δΎΩ εκετᾶλλιε πΠλλερο ΔΎ πριειβ ΠΗ ΔΎ ΠροΎρε' κἄ τᾶ 
τεοθΎοιᾶ᾽ ἄγω κᾶ τὰ ΤΕΟΟΠΟΝ ΔΗ, ΕἸΤΤΕΎῪ ΝΕΤ ἄλλ Π0].} ΕὙΟΤΟΙ 

9 ΠΟΠΝΠΟΎΒΕ Ἄπχοειο. ΔΎΩ φορᾶι ϑλκ ΠΕΡΟΟΎῪ πποᾶβ ἃ ΤῸΝ 
ΕἸΤΕΤ ΕΝ ΦΊΙΕΙΒ ΟΝ ΔῪ ΕὙὟ ΟΝ ΟὝΡΟΆΠΕ πᾶ ΧΒεΝ ΔΎΩ ΡΕΛΛΗ Τ᾽ 
ΟΥ̓ ΔΎ ΠπΟδΑΛΙΤ᾽ ΕΟ Τ ΔΑΛΙΗΎ Θ᾽ περ ΕὙΥ̓ΘΎΟΙΔ᾽ ΔΎΩ ΤΕΟΠΟΝἌΗ᾽ 

ο ,ἈΚΜῈ προλοκδυύτωσλᾶ πποάβ θᾶ ΤΟΝ ορᾶι οὴ ποάβ βἃ τῶ" 

ΕὙΟδΔΙᾺ Φ᾽ὴ ΟὙΛΛΟΎΝ ΕΒΟᾺ: εκετᾶλλιε Ππουᾶ φριειβ ερ᾽. ΤΟΟΎΕ' 

: Φιχλι πεό ΔΙᾺ ΝΟΎΟΕΙΟ ΠΙΛΑ ΔΝ τευ σπονλη. δΎω ορᾶι δὴ 
ποοΎἃ ΕἸΕΤ ΠΕΝ ΟὙδΔΙΆ ἈΠΧΟΕΙΟ᾿ νλᾶοε ΟΝ ΔΎ Εβ0οἋ δὴ πε-- 

19. ΦΟΟΎ ΟὙΟΙΔΕ οἄςϑο πριει β ΠΟΎΡΟΛΑΠΕ ΕἈΑΝ ΧΙΝ οιοΥ ὡὠο- 

ἈΠῊῪ ΝΡΕΛΛΗῪΤ πΟδΑΑΛΙΤ ΕΟ Ὑ ΔΑΛΙΗΎ δὲ περ ἐπουᾶ “"δοε' ἄγω 
15 ΟΝ ΔΎ ΠΡΕΛΛΗῪΤ ΠΟΔΆΛΙΤ ΕΟ ΤΙ ΔΑΛΙΗΎ δ᾽ περ, ἐπουᾶὰ οἱλε' ἄγω 
ΠΟΥΎΡΕΛΛΗῪΤ ΠΟδΔΑΛΙΤ ἘΠ Ή ΔΆΛΙΗΎ δι περ] ἐπουὰ δϑιειβ' οΥὐϑίυ- 

μ ο18] πότοι πο ΟΎ[8ε] εὐκᾶρποο Ἀἄπχοίειο. ἄγω πεγοπου- 
ΔΗ τπᾶςϑε κἀπὶ πᾶζϑπε ἐπουὰ δλδοε ΔΎΩ πρεολλη τ 9-- 
ποι πάζυωπε ἐπουὰ οἵδε ΔΎ πτΤρε ΤΟΟΎΥ “πῶ ϊ πἄζϑπε 
εποσὰ διειβ᾽ πᾶι πε προλοκδ Ύτωυλδ᾽ ΟὙΕΒΟῪ ΕΒΟᾺ ΟΝ ουὐ- 

1. ΕβοΤ ἐπεβᾶ τε πτεροπει. ΔΎΩ ΟὟὙΟΙΕ ΕβΟἋ δὴ πβᾶδιπε 
δᾶ ποβε' φορᾶι ρϑιχϑα πεόδλιδι ΝΟΎΟΘΕΙ9 ΝΙΛΑ ΕὙΕΤ ἄλλιοο! ΨΝῈ 

ιὸ ΓΕΟΟΠΟΝΆΗ Ἄπχοεο: ΔΎΩ ορρᾶι οὶ πορπ πεβοτ ποου- 

: δ ὅψι. ες “ 

2 ἐτετπεσδ ΔΟΟΥ, ΡΓ. διατηρησετε προςφέρειν - ΠῚ. ερετεπέδρερ, ἘρωΟὙ ΟΥ̓ΟΡ 

Εἐρε τε ΕΕ ΠΟΥ -- ὃ δι πε πκᾶρποο -- οΓ.») ἢ. δι πῈ ΠΕ Ο' ΔΙᾺ --- 5 Ῥοβῖ ποδλκιτ ΟΠ. 

εὐϑύοιδ -- ρδ του 15, ἰπἴτα ρεστοοῦ --- ῦ εὐϑύοιδ ἀθαϑβί ἴῃ συ. εἴ Π1. ---- ἶ τῇ. ἔαβαγ. 

οἵ. φρᾶι ρᾷξ πετούδδβ -- ΕεβΟἋ ροϑβῖ Ἐκεουω τὴ ΒΌΡΘΙ ΨΘΓΒΆΠῚ ΟΒΔΓΑΟΙΘΓΘ ΠΠΪΠΊΙΒΟΙ]Ο 

-- αὐ εσετπεπ -- στ. οἵ πι. Ἶ7., Γαραν. Ἐρετεπέιρι -- οὐδ᾽ ἈΙᾺ -- σΧ., πῆ. -- Α. εἴ Υ. ολο- 

χαυτωματα -- Οὔ. σὰ Α. ΠΟΡΟΪΔΠΊ δηΐθ ΟὙΟΙᾺΕ -- ΕἈΑττ ἌΤ ΡῬΓῸ ΕΑ πε βν --- 13 ρυ- 

ΡΕΛΛΗῪ 5616], ΠΊ. -- σΥᾶθς. 15 -- ροϑῖ ποδαλιτ τῇ. Γαραγ. δἀά. πογογευώογε, εἴ 

ΡΙῸ εὐκᾶρποο -- χαρπωμὰ Παρεῖ πολιὰ -- τ ροβῖ φρίειβ οοΐ. οὔ. πηρπ -Ξ ϑϑουο 

-- 15 ῥχοὸ οὐσῖίε -- χιμιᾶρον, τῇ. Γαβαγ. μαροῖ ὀγβδρηιτ οὐλιδο ἀκβδεαιπι. 

. Να. ΧΧΥ͂ΤΙ, 3-τῦ, 

» 
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Ε΄. ἈΝΎδΟ ΤΕ ἈΠΕΒΟῪ ππδοιχὰ πὲ Ἄπχοειο : ΔΎΩ ΟΟὙΆΆΝΤΤΗ 

κμ ἈΛΠΕΒΟῪΤ πε πῦᾶ. ΝΠ ΤΓΕΤ ΝεοΎελα ἄθδβ ποᾶςα πρΟΟΥ : δΎω 

᾿ς πῶώορπ ΠΡΟΟῪ πδῦύωπε που τώρα εὐουδὰβ ΝΗ Ν᾿ ΠΝΕΤ ΤΡ 

 λᾶδυν πρῶβ πώλλῦε. ΕΤΕΎΝΕΕΝ φεν  ΟΔΟΚΔ ΎΤΟ νκ1Δ] 
“"΄,-: 

πὸ νος. ἔνδΎ εἐπκᾶρ᾽ πδὶ εὐτδίωρκ πκβλοο πδβρὰδ ἄλλ 
ΠΝ ἰοδᾶκ᾽ “πὶ ἴδκωβ᾽ ΠΟΥΔΦΟῪ τὰρ᾽ ποωΐϊ δ᾽ πᾶ δον αλλλοΐ" 
- πλὴν χδλεβ᾽ πῦηρε πίεφονη" πεν τ Δα πωρκ εβολ΄ κ᾿ ἴη- 
ΠΟ ροΥο πώηρε πηδΎΗΝ᾽ χὲ ΔΎΥΟΥΔΡΟΎ ποᾶ πχοεῖο οἱ ΠΑΦΟῪ 31- 
ἢ 310. δΔΎω ἃ πχοεῖο δῶν Τ ΟΝ ΟὙδΩΝῪ εὌρδϊ εαχϑλ πΙΗ Δ᾽ 

δοΧῸ ἙΚΛΟΟΎ ΕβθΟᾺ ορᾶϊ δὴ τέρηλλοο πρλλε προλάπε δη- 
τΟΟΧΝ ΝΟ τ τενεὰ ΤΉΡΟ᾽ πᾶΐ ΕΤΕΙΡΕ ΒἈΠΠΟΝΉΡΟΝ᾽ ἈΧΠΕΛΑΤΟ 

Ἢ Εβ0ἋᾺ Ἄπχοειο. εἰὸ ΦΗΗ ΤΕ ἃ ΤΕΥ ΠΝ ΤΩΟΟΥΝ ἐπλλᾶὰ ΝΜ ΝΕῚ πεῖο- 
᾿ς σε ΝΟΎΟΟΟΥΡΟ πρώλλε πρειρνῆοβε εοὐρ, ον εχῖλ πόδ τ 
5 ἩΤΟΡΤῊ ᾿πχοειο ετορδὶ εχ ΠΗ χὲ ΤΕ ΝᾶΚ ΤΕ ΤΗΥΤΝ 

᾿ς εβοᾺ χλλλοο εουωδ᾽ ΕΤΟΟῪ ΤΗΥΤΝ εκᾶδοὶ ποῶτν φρδϊ δι 
ὸ πχδίε᾽ Ἐπ ΤΕΤ ΠΑ ΝΟΛΑΙ ἘΦΟΎΝ᾽ ΕἸΤΕΪΟΎΝΔΥΩΤΉ τΉρο: ΔΎΩ 
ΔΎ »"πευουοΐ ἐροὺὶ πεχδ ν χὲ βέῆρβε πεοοοΎ ὙΠΝΔΚΟΤΟΥ 
τ πεπεῖλλδ ΠΝ ΤΒΝΟΟΎΕ ΔΎΩ ΦΕΝΠΟΔΙΟ ΠΝΕΝΔΠΟΟΚΕΥΗ ΔΎΩ 
ΟΠ ΔΝῸΝ ὙΝΝΔΦΟΟΚΝ ΝΝΟΎΡΩΕ οΙρΗ ππηρε ἈΠΙῊΔ δητη- 
᾿ς ΧΙΤΟῪ εροΎπν᾽ εἐπευλιᾶ᾽ ὙΠΝΔΠΟΟΚΕΎΗ Ἅε εἐσεογωρ, ἵδρδϊ δὴ 
18 ΦΕΝΠΟΛΙΟ ΕὙΟΟΒῪ "ΝΜΜΑΟΟῪ ΕἾ βΒεὲ ΝΕ ΤΟΎΗΡ οὶ πκᾶρ. πτῆ- 
᾿ς νᾶκτον δν᾽ ἐν εἰνηΐ δον τοΎπώς εἐχώον πόὶ πθηρε ἈΧΠΙῊᾺ 
οἰ ποΥὰ πουὰδ πτΤεοκληρονολλιδ ΔΎΩ ΠΥ ΝΝΔΚΔΗΡΟΝΟΛΑΙ δὲ 
Π ΔΙῸΝ δρδὶ ΝΡΗΤΟΥΎ χιν πεκρο᾽ ᾿Ξ ὺπιορλἄπηο Ύ Ἀπ πος 

᾿ς χε ΔΝΧΙ ΠΝεΕΚΔΉΗΡρΡΟΟ δρδᾶϊ δι πεκρο᾽ Ξπιορλᾶπηο ρα λδὴ- 
Ὁ δᾶ. πέχε ἈΝ ΟὝΟΗΟ ἡΔῪ χε ετετ πδπειρε κατὰ πείςυδ χε’ 

- αὶ 

 ἰδροβῖ ἀἔπεβοτ :ἢ. δ44. ᾧδι πεφηδῪ ποδηδρουϑι --- “8 τη πα πι. δἀά. πῆτε 
Σ -- 19 ςοάοχ τχ ἀδβίηϊϊ δά ϑειρολοκδύύτω --- ΧΧΧΙ, σαρτγα, Ναιη. 1, 40--1ΠΠ, 11, ΘΟΥΓΟΙ 

ἱγτορϑίϊ ἴῃ ΡΑΡΙΠΑΓΠῚ ΠΟΙΪ5 060--πΒ (ΟαΙο5 νι, 4186 ῬαγΠποπῖ ροῖπ5 δά βθηπθπηίϊα 

[0118 --- “᾿ Ἀαπονυδρον ΡΓῸ Ξ᾽πουουδιροῦ --- ἰδ τ᾿Ἱεφόπη -- Ναῖ., πὰ. ᾿Ἰεφώπη, 5τ. "εφοννὴ 

- τη. Γαθαγ. οτὴ. πειτδοπωρ εβ0Ἃ, οἵ αἴγτααιις 6. π1. οπγ. ἴῃ πα οριπᾶιρον κ- 

Ἅλος! --- ὁ 1{. πη. ΟΠ]. οἷ οὙδῶ Ἢ -- Δοχὸ -- χατερομβευσεν --- ὁ πογοοοΥρο -- Π1.» 

Ναι. οἵ ΑἸοχ. συστρεμμα, δῖ. συντριμῴα -- τδώτ Ὁ ΤΤΟΡΤΉ........ εχλὶ ΠΙΗᾺ -- ΡΓ.; 

τῇ. ΕὙΧωΣ τ πελὶ ΟὙΈλβον Ἀκπι ΟΡ ΔῊ Ὰ - - ἰἶ ὙΠΠΔΦΟΟΚΗ ΠΗΟΎΡΟΘΕ ριϑη᾽ ΡΓΙῸ Π1. τεῖ- 

τ τεῖ (7. εὐηκ) ππτεποὼκ φδκοΥ οἵ σγ. ἐνοπλισάμενοι προφυλαάχὴν προ- 

τεροι -- Ἅε Ρῖὸ χαὶι -- 19. ππεκληροο ρῖὸ ππεηκλῆροο --- ὅ ὁπ. 80 ἰηϊτίο δύυω. 

Ναυη. ΧΧΥΠΙ, 17-το. ΧΧΧΗ͂, 1ττ-20. 

ἢ δ ῖς 

ἌΡ. ΟΘΥΣ 

ΘΟ ας 

ΡΘΟΥΝ 
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ΕἸΕΥ Δ ΘΕΚ ΤΗΥΤ ΙΝ ὙΧΠΕΛΑΤΟ Εβ0 βπχοειο Ἐππολελλοο' 
3Ι ΤΕ ΦΟΠΆΙΟΤΗΟ ΝΑ ΠΎΤΟΟΥ ΤΗΥΤΤ ΧΙΟΟΡ ᾿ἈΠΙΟΡΆΔΗΗΟ 

ἈΛΠΕΛΑΤΟ ΕΒΟᾺ Ἄπχοειο ΑΝ τε πεοχᾶχε ΟὙςΘΟ] »Ἀπεολῖτο 
9 ΕβΟΔ ΠΌΕΡΧΟΕΙΟ ἐπκᾶρ, ἈΠεΛΑ ΤΟ ΕβοᾺ Ἀπχοειο ἄγω κπη- 

οἃ πᾶὶ ΝΠ ͵ΕΤΝΚΤΕ ΤΗΥΤ Ν᾿ Τετ πάϑωπε πη ΝΟΒΕ κἀπελυτο) 

ΕβΟἋ ᾿πχοῖο' “10 ΠΙΗλ᾽ ἀΎω πεῖκδρο, πᾶζϑθπε ΝΗ ΤῊ πὲ ΠΟῪ- 

Ὁ κλπ δλλᾶϑ᾽ ΤῈ ἈΛΠΕΛΑ ΤῸ ΕΒΟἋ ἈΠΧΟεΙΟ ΕἸΤΕΤ ΠΝ ΤΆΛΕΙρΡΕε ΔΕ ο- 
παῖ ΤΕΥ ΡΝΟΒΕ ἈΧΠΕΛΑΤΟ᾽ ΕβοᾺ Ἀπχοειο ΔΎ ΤΕΥ ΝΠ ΔΟΟΎΝ 

Ἂ ΠΕΤΝΝΟΒΕ πε ἐρᾶν [ἌΠΕΤ ΦΟΟῪΪ Ττἄρε ΤΗΥΤΝ. ἰετε- 
Ως Ὑπεϊ  Κωτ Δὲ ΝΗῪΤΝ 9.ΑΔΎΔΤΥ ΤΗΥΤΝ πρενπολιο ππτετπὰ- 

᾿Γ΄ ΠΟΟΚΕΎΗ᾽ ΔΎΩ ΦΕΝΡΟΟΟΎΕ ΝΝΕΤ ΝῊ  ΒΟΟΎΕ᾽ ΔΎΩ ΠΕΤῚ ΠΗΎ ΕβΒΟἋᾺ 
Ὁ ΟΝ ΤΕΥ ΠΝ τ ἄπρο᾽ Ετετ πεᾶδεοι: ΠΕΧΔῪ ΠπόΊ πϑηρε ΠΡΡΟΎΒΗ Ν᾽ 
ἈΝ πθηρε ΝΥ ΔΆ πηᾶϑρλα ἡλωΎΟΗΟ ΕὙχὼ φνλλοο χῈ πεκρλς- 

Ὁ ΑΔ πᾶεῖρε κἂ τὰ θὲ Ετέρε πεῆχοειο ρῶν ΕΤΟΟΤ τπηῆ- 
τ ΔΙΠΟΟΚΕΎΗ᾽ ἈΝ ΝΕΝΦΊΟλΛΕ᾽ ἈΝ ΝΈΕΣ Τ ΒΝΟΟΎΕ '"ΤΗΡΟῪ πἄζυπε 

ι τ ΟΝ ἈΠΟλΙΟ πεδλᾶδλ'͵ πεκρδλοδὰ ΔΕ Νά ΧΙΟΟΡ ΤΉΡΟΥ εὐ- 

ΘΗΚ᾽ ΔΎω ΕὙΤΗ ἈΠΕΛΑΤΟ ΕΟ ἌΠΧΟΕΙΟ ἐπποΐλελλοο ἤθε 
88. ΕἼΈΡΕ ποεῖ χὼ ὅλο : ἄγω ἃ λ»ωῦΎοηο ΟὙΝριοτᾶ ἩΔῪ 
πελεᾶζαρ᾽ ΠΟΎΗΗΒ᾽ ἈΝ ἴηοοΎο πῶηρε ΠηΗΔΎΗ ἈΝ πάρχων 

9. πλλπὰ Τριᾶ ΜΝΕΦΎΔΟΟΥΕ ἈΠῊΔ᾽ ΔΎΩ πεχὲ ΜΝ ΎΟΗΟ ΝΑΎ 

χε ερῷῶδᾶν πῶηρε ΠΦΡΟΥΒΗΝ ἈΝ πηρε πυ δ΄ ΧΙΟΘΟΡ πάσλη- 
ΟΝ ἈΞΠΙΟΡΆΔΗΗΟ᾽ ΟὟΟΝ ΝΙΛΑ᾽ ΕἸΦΗΚ᾽ ἘΠΠΟΔΕΛΛΟΟ ἈΛΠΕΛΑΤΤΟ ΕΒΟᾺ 
ἈπΧΟεΙο ΔΎ Ν ΤΕΎΠΡΧΟΕΙΟ ἐπκᾶφ, ἈἌΠΕΤ ΠΆΛΤΟ Εβθο0 λ΄ ΕτΤε- 
πε πΔν πκὰρ, πεδιλᾶδλ [ορᾶϊ ΟΝ, οὐλάπδιλδο τε 

ἢ ς0]. 2. 80 [εὐδ Ν ΤΆΛΧΙΟΟΡ ΔΕ ΕΎΡΗΚ ΝΆΛΛΗΤ Ν᾿ Ἐπποΐλελλοῦ ἀἥπελι- 
ΤῸ ΕβοΟἋᾺ ἈΠΧΟεΙΟ᾽ ΧΊΙΟΟΡ ΝΤΕΥΔΙΠΟΟΚΕΎΗ ἈΝ ΝΕΎΡΙΟΛλλε ΔΎΩ 

ΝΕΎΤ ΒΝΟΟΎΕ πΟΡπ ἐρτὴ ἐρΟΥ Ν᾽ ἐπκᾶρ πᾶ δᾶ" ποεκλη- 
81. ΡΟΝΌλΑΙ ορδὶ ΠΡΗΤ ΤΗΥΤΝ ρα πκᾶρ πχᾶνδᾶη: ΔΎΟΥΩΒ 

ΟῚ πΗρε ΠΡΡΟΥΎΒΗ Ν᾽ ἈΝ πώηρε πε δ΄ ΕὙΧὼ ψλλλ00 χὲῈ ΝΕΤΕ- 

ξιὶ 

ι ῬοπΆιοτηο -- ΑἸοχ, ΡΥ. οπλιτῆς -- 5 ππδτποβε -- αἀθῶοι, τη. τοΎβηοΥ τ -- ἀπ 
ΠΙΗᾺ, ΠΊ. - σῖᾶθς, χαὶ ἀπὸ ἰσραὴλ --- “δ αυδοάδη) νόθα δχοιάθγαηϊ 1η΄ Θχίγοτηθ οὐ 
[οἹ11 Ἰασογα, οαφιια γοϑ 65. ἸΠης18. ᾿πο] 5] ---- “ἢ ἊἈε ΡΓῸ χαὶι, Π1. ΟΠ1. --- δ" περίκοειο 

δῶν ετοοτῖ, ΑΙοχ. ὁ χυριος ἡμῖν ἐντεταλται; πῇ. Ξ- ΚΓ. Ὁ χυριος μων εντελλε- 

ται (γαῖ. ἐντελειται) --- "6 τππδποοκευη ρῖὸ τπδποό.... ---- αἰπκοειο -- ρΓᾶθα.» 
τι. ἀκῴπουτί -- 28. ογυπρίοτδ -- συνεστησεν -- πιαῖπδτριδ δὐἀάϊτατα ἃ ὈΥΪπΊα ΓΠΔΠῚ 

ΓΑΙ ΠΟΣΊ ΤΠαγασίογο ἴῃ τηαγρίπα ἰαΐθγα]! -- ροβὲ πε Ύ Δ ΟΟΥε τῇ. δά, ττε πε θηρὶ 
-- 9 γον σεῖλα τὸ ρσ, οἵ ἡ7., πὶ. Παραγ. Οοπι. --- δ πορπ ἐρώτῆ -- προτεραὰ ὑμῶν). ἡ 

τῇ. «οδχώτει --- ἢ ΟΠ]. ΔΎΩ ἃ ἰηϊτο. ; Δ 

ἃ. ϑυνὴν 

Νυπι. ΧΧΧΙΙ, 21-31. ἸῊΝ 
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Ρε πχοεῖο χὼ "Δ0Ο0ΟὙὉ πνεηρλοδλ ΤΗΝ ΔΎ πτεῖρε. ἄνον 
τπνᾶχιοορ ΕΝ ΘΗΚ᾽ ἈΚΠΈΛΛΤΟ ΕΒΟᾺ ἈἌΠΧΟΕΙΟ ΕΡΟΎῪΝ ἐπκᾶρ π- 
χᾶπδᾶν ΔΎ εἐτετηδ πᾶν πενλάνδλλδοτε ορᾶϊ οϑκ 
πεκρο᾽ λιπιοράᾶπηο. ἄγω πῶηρε πεᾶλ᾽ ἈΝ πῆρε πορου- 

ΒηΗΝ ἈΝ τπᾶςθε ΦΎΔΗ δ ἄοοη ΠΉΤΕ πηρε πίωσηφ᾽ ἃ 

Ύοηο τ ΝΔῪ ΝΤΆΝ Τερο᾽ ποηων᾿ πρρὸ πηπδλλορρᾶιοο. Ἀ.Ὲ 
ΤΡ τΤερο᾽ πῶτν πρρὸ πτ βδοᾶπ᾽ πκᾶρ᾽ ἈΠ ἈΠΟΔΙΟ ἈΛ}Ὲ πεσ- 

τος πολι πκᾶρ᾽ Εστκῶτε: ἄγω ἃ πηρε πεΔᾺ Κατ 
πλεβων ἈΝ ΔΆδρωθ᾽ ΜΝ ἄροηρ᾽ 'ἋΠ οὠὐφδρ᾽ ΜΝ Ν ἴΔΖΉΡ᾽ 
ΔΎΧΔΟΤΟΥ ,͵ἮΠἪῈῊ Δβρᾶπ'᾽ ἈΝ Ββδιθᾶρδν᾽ ΦΕΝΠΟΔΙΟ ΕὙΧΟΟΕ᾿" 

πεοεβων᾽ ΜΝ εἐλεᾶδίλη᾽ ἈΝ τἄριδιθᾶα “4 βεελδλεωπν᾽ εὐ- 
κωτε ἘΝ οεβᾶλαδ' ΔΎ κἂτὰ περᾶν ΔΎΛΟΥΤΕ εἐπρὰν 
ΠΆΠΟΛΙΟ πδὶ ΕΝ ΤΔΎΚΟΤΟΥ: δΔΎω δΔαβωκ᾽ πόι πθηρε ν“-- 
δ οοΙΡ᾿ πώηρε »»“"δσαᾶ π ἄσοη᾽ εσᾶ λᾶδΆ δΔΟΧῚ κλλλοο δύ τ ἄκο 

πδλλορρᾶιοο ΕΤΟΎΗΡ, ορᾶΐ ΠΦΗΤΟ. ΔΎΩ "ἀρ πηρε 

λιλλδ πο" ἃ ἈκωυΎοηο ᾧ δα πτδλᾶδλ᾽ δου, ρα πλλὰ 
ετλδῪ. δύΎωῳ εἰδειρ᾽ πῆρε "»ολᾶ πᾶοοη" δοίβωκ᾽ δαχι π- 
ΠΕΎΠΟΔΙΟ᾽ ΔΟΛΛΟΥΤΕ ἘΡΟΟῪ ΧῈ περοοοΥε πἌΆδερ: δἄγω ἃ 
πᾶδβδΎ Βωκ᾽ Δαχι πκᾶν θ᾽ ΜΝ ΝΕΟΎ ΛΕ ΔΟΛΛΟῪ ΤΕ ΕἘΡΟΟΎ ΧΕ 

ΟΟΧΧΧΠΙ, 1 πᾶ βθ᾽ ΕβοΟᾺ ον περᾶν: δἄγω γδὶ νΝῈ γλδδ Ποῖ ΔῈ 
ΟΠ ΝΏΘΗΡΕ ἈΠΙΗΉΔ᾽ Ν᾽ ΤΕΡΟΎΕΙ ΕΒΟᾺ οι πκᾶρ, ΚΉΔΕ ἈΠῈ τ ΕΎσολι, 

δρδὶ δὴ τόιχ λΟΎοΗο ΜΝ πᾶδρωπ' ΔΎΩ ἃ ΟΎΟΗΟ 

οερ, πευααδλλλλοοςθε ἈΝ ΝΕΎΔΉΘΟΙΔΕ ΕβΟᾺ οιτλ πῶᾶχε 
Ἀπώᾶχε πχοειο ἀΎ πᾶὶ ΝΕ Δ ΝΟ Δὲ ΠΝ ΤΕΎΘΙΗ. δύυ- 
ΤΩΟΥΝ Εβ0ἋᾺ ον φρδλλεοοη οὴὰ πορπ ΠΝΕΒΟ Τ᾽ ἡ ΠΟΟΥΆΝΉΤΉΤΗ 
ἈΛΠΘΟΡΠ ΝΕΒΟῪ φὴλ πεοι ΔΎ "᾿ππδοχᾶ ἃ πΗρΡΕε ἈΠΙῊΔ Εἰ 

ΕΒΟᾺ ορᾶϊΐ δὴ ΟὙδΙΧ ΕΟΧΟΟΕ ἈΠΕΛΑΛΤΟ Εβ0Ὰ ΠΉΡΑΝ ΚΗΛΛΕ ΤῊ- 
ΡΟΥ. ΝΡΆΛΝΚΗΛΛΕ ἍΕ ΝΕΎΤΌΛΛΟ πὲ ΠΟΎΟΝ πΙλλ ἐδ ΔΛΟΎ ΕΒΟᾺ 

δι ὃ τεσ δΑκΟ δ Ἃ -- Α.) πι. ππεκδιλωουι, ρτ. ἰἀπίππὶ τοῖς θεραπουσιν --- 5 χχπει- 

δηδδ τε -- Π].; ΡΓ. ΟΠ1. Ἥμων -- πεκρο᾽ ϑβοτ!ρίαπ) πὲ Κρο᾽ πᾶ [ἰΐοτα ἴῃ τηθάϊο δὉ- 

πον Στ ᾿ ταϑᾶ --- ὅὅ τη. δηΐβ ὧτ' οὔ. τα τερο᾽ --- ὅδ εγχοσε, πΠ1. -- ρῖᾶθς, οχυρᾶς --- 

 πενρᾶπ᾽.... Ξ-  οΓ.») ΠῚ, δΎρδη ἐρώον κᾶτᾶ πιρᾶπ πῖπτε πιβᾶκι --- 8 πη τὸ -- ρΓ. 

οἵ Υῦ., πη. τητποῦ --- ὅὁ ἘΠΕΎΠΟΛΙΟ ῬΙῸ ΟἹ. τὰς εἐπαυλειῖς αὐτῶν -- ἢ. -- ΠΕΡΟΟΟΎΕ 

πΆδειρ, ΒΌΡΓΑ εἰδειρ᾽, σ᾽. ἐπαυλεῖς ταΐρ., τ. τἰΔῃατα χε τδὲρ --- ὁ 
ἄναθ, ρσταος. χαὰθ -- 7, τᾶδϑ, πὶ. τάϑδιδδϑ --- ΧΧΧΠΙΙ, Ἢ ππώηρε -- ρΓ. εἴ 7). 

τὰ. ππτε πᾶπηι -- πτοία -- δῖδδς., Π1. πεπικια - -- ὅ πδχε δηΐθ ἀπχοειο Δριηάαΐ 

- ὅ ππεβοτ᾽ (510) --- ὁ Ἅε, τῇ. -- γι. χαι, 
᾿ς 

κᾶπδϑ -- Αἰοεχ. χα- 

- 

ἧς Νυπι. ΧΧΧΙΙ, 32 --- ΧΧΧΠΙΙ, τ-4. [15] 

ΔΎΩ δε ΐρβε Ννεοοου : ἄγω ἃ πῶηρε πδρουβην κωτ᾽ ἡ 

ἜΘΟΣ 2. 
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ΠῚ. 

ΠΡΗΤΟΎ πᾶϊ εν τὰ πχοεῖο πᾶ Τἄσοε ΞλλλοοΎ ρπλλλκῖοε πε λα 
δρᾶϊ δα πκᾶρ πκηλλε ἄγω ἃ πχοῖο εἰρεὲ ον᾽ ἀπχικβᾷ ορδϊ 
Θ᾽ ΝΕΎΝΟΥΤΕ. ΔΎΩ ἃ πῶΗρε ἈΠΙῊΣ. ΤΩΟΥΎΝ εΕεβο. ΟΝ ρρᾶ- 
ἈΛΕΟΟΗ" ΔΎΕΙ εορᾶϊ ἐοου χθ᾽ ΔΎΤΩΟΥΝ᾽ εβθοὸλ οιὴ σον χΩθ᾽ 
ΔΎΕΙ ερρᾶϊ εβουϑᾶν᾽ πᾶὶ ΟὙΛΕροΟ πὲ ἦτε πχᾶΐϊε. δΔυτω- 

ΟὟΝ ΕΒΟᾺ δὴ βογυθᾶν' ΔΎΕΙ ερρᾶϊ εχἧἣ᾿ τ ταᾶπρο᾽ πδειρωθ᾽ 
πᾶΐ ΕἸῈ ἌΛΠΕΛΑΤΟ εΕεβολ πβελοεπθων ΔΎΟΥΕΡ ΗΜΔῪΎ ἈΧΠΈΕΛΣΤΟ 
εβοὰλ αμᾶάυλωδλ. ΔΎΤΩΟΥΝ ἈΠΕΛΑΤΟ εβολ πᾶἄειρωθ'᾽ ἄν- 

ΧΙΟΟΡ ΝΉΎΑΛΗΤΕ πϑάλδοοᾶ ΕἘΡΟΎΝ ἐπχδίε. ΔΎ ΔΎΒΩωκ᾽ ποΥυ- 
διη᾿ ΠΩΘΟΛΑΝῪ ΠΦΟΟΎ ΕΒΟᾺ ΦΙΤΆΆ πχδίε ΝΤΟΟΥ ΔΎΕΙ εορδὶ 
επετοᾶςθε. ΔῪ ΤΩΟΥΝ ΕΒΟᾺ οὴΝ᾽ ποιθε᾽ ΔΎΕΙ ερρᾶὶ εδλιλι' 
ΔΎΩ ΝῈ ΟὟΝ ἈΝ ΤΟΝΟΟΎΟΕ ΠΦΌΝΒΕ ἡΝΝΛΟΟΎ ͵ἈΠΠ δε πκᾶδοι 
πβππε ορᾶϊ οὴ πδιλιλα ΔΎΩ ΔΎΟΥΕΡ᾽ ἩΔῪ 4 πλλᾶ ΕἸΤΑλλΑ ΔΎ 
ΘΑ ΤΆ ΠΑΛΟΟΥ. ΔΎΤΟΩΟΥΝ᾽ ΕβΟᾺ Φὴ πδιλιλλ' ΔΎΕΙ ἐορδὶ ἐχπ 
τεργυθρὰ θᾶλδοοᾶ. ΔΎΤΟΩΟΥΝ᾽ ΕΒΟΔ ΟΝ Τεργθϑρᾷ θᾶ λδοοδ΄ 
ΔΎΕΙ εορᾶϊΐὶ ΕΤΈρηλλοο ΠΟΙ ΔΎΤΩΟΥΝ᾽ ΕΒΟᾺ ΟΝ ΤΈρΡΗΛΛΟΟ 
πον ΔΎΕΙ εἐορδὶ ελάφᾶσᾶα" ΔΎΤΩΟΥΝ᾽ ΕβΟᾺ οὴ άφδτνυδ' 
δΔΎΕειΙ εἐρρᾶΐϊ εδιλιλ ΔΎΤΩΟΥΝ ΕΒΟᾺΛ οὴ πη διλιλι ΔΎΕΙ εορδὶ 
ερορᾶφιλιν ΔΎ ΝΕ ἈΝ ΜΟΟΎ πὲ ΜΔΎ ΕΤρε πλδᾶοο οω. 

ΔΎ ΤΟΟΥΝ᾽ ΕβῸᾺ οὴ ρράφψιλιν ἄγει ἐρρᾶϊ ἐπχᾶϊε ποιν δ΄ 
ΔΎΤΩΟΥΝ᾽ εβο φᾷς πχδῖε ποινδ' ἀΎω ΔΎΟΥΕΦΝΔΎΥ δὴ 

ταλολλῪ πΤεπιθΎλιδ. δΔΎΕΙ ἐρρᾶϊ εδοηρωθ δΔΎτωοΥ Ν᾽ 

Εβ0οἋ δὴ πδοηρωθ᾽ ΔΎεΙ ερρᾶΐ εράδϑαδ" ΔΎΤΩΟΥΝ᾽ ΕβΟἋᾺ 
δὴ ρᾶθλλδ᾽ ΔΎΕΙ ερρᾶϊὶ ερελὼν φᾶρε. ΔΎΤΩΟΥΝ᾽ ΕβΟᾺ 
ον ρεαδαλὼν ᾧδρεο᾽ ΔνΎει εορᾶϊΐ εἐλεβωνᾶ ΔΎΤΩΟΥΝ᾽ ΕβΟἋ 

δι Δεβωπᾶ᾽ ΔΎει ερρᾶϊὶ ελεοοᾶ ΔΎΤΩΟΥΝ᾽ ΕβΟᾺ οὴ πε- 
Δεοοᾶ᾽ ἄγει εορᾶϊ ελδτελλᾶθ ΔΎΤΩΟΥΝ ΕβΟᾺ ΟΝ »"ὦ- 
τελλᾶθ᾽ ΔΎΕΙ ερρᾶὶ εοἄψφδρ' ΔΎΤΟΩΟΟΥΝ ΕβΟᾺΔ δὴ οἄφδρ᾽ 
ΔΎΕΙ εορδᾶὶ εχᾶρδλᾶθ᾽ ΔΎΤΩΟΥΝ᾽ ΕβοΟᾺ οὴ ΧΑΡΔΆδΔΘ᾽ ΔΎΕΙ 
εορᾶΐ ελᾶκηλωθ. ὑδΔΎΤτΤοΟΥΝ᾽ ΕβΟᾺ ΟΝ »““ἀΔκηλωθ᾽ ΔΎΕΙ 
εορᾶϊ εκὰ τ τᾶᾶλθ᾽ ΔΎΤΩΟΥΝ ΕβῸλ οὴ ΚΑ Τ ῊἸ ἄθ᾽ ΔΎΕΙ εορδὶ 

ὁ ρπ᾽ ἀδοβδῖ ἴῃ σείειϊβ -- ἢ νει εορδῖ ρϑϑϑὶπ ρῖῸ παρενεβαλον --- ἴ ὃ δειρώθ, 

τρῶϑ -- ρτ. εἰρωθ -- βελοεπῴωπ -- στ. Βεελσεπφων, τ. βελοεῴωπ -- Αἰοχ. Βεελ- 

σέφων --- ὃ ἄχπερῦτο Εβ0Ἃ πδειρῶϑθ -- 51.) τηθΡἢ. ΕἘβολ θεν αν Ἀέπελλθο 

πριδρῶθ (8ι.), Ἡ7. ππιᾶροθ --- " 1 ελιαα οἵ πδιλιαα (5ϊς) -- “δ ὁ Ἀδλῴδνδ ῥσὸ ρα- 
φαχα --- δ 1 διλιλ -- γαῖ.» τῇ. ΕἈιο ΡΓῸ δ. αἰλοὺς --- 

τώουπ ΕβΟᾺ ο΄ πακρᾶδνῪὺ πτεπιθύΎλαιδ --- “Ἢ ὅἢ ελεοοδ -- Ὗαῖ., τηρρῃ. θεοοδ,,. 

γν. -- ρτ. ρεσσᾶν -- πελεοοδ. (516) ---- 

11 ροά. οπ. 80 'πἰο δΎυν- 

21- και τ τ 8:9 (510). 

.-ἾΝυ. ΧΧΧΗ͂Ι, ς-27. 
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ετᾶρᾶθ᾽ ΔΎΤΩΟΥΝ᾽ Εβ0Ὰ οὴ τ ἄρδθ' ΔΎΕΙ εορᾶϊ ελλὰ Ἅεκκδ᾽ 
99 ΔΎ ΤΟΥ Ν᾽ εβολ᾽ τὴ Δ Ἄεκκᾶ᾽ ΔΎΕΙ ερρδϊ εἰοελίλκωπ δ᾽ 

80 ΔΎΤΟΩΟΥΝ᾽ ΕΒΟᾺ ΟΝ οελλλώνδ' ΔΎΕΙ ἐρρᾶΐ ελλΔ ΟΟΥΡΟΥΘ᾽ 
δ. ΔΎΤΩΟΥΝ᾽ ΕΒΟᾺ ΟΡ λ"2ΔΟΟΥΎΡΟΥΘ᾽ ἄγει εορᾶϊ εβδηδιδ' 
᾿Ξ  ΔΎΤΩΟΥΝ ΕβΟᾺ δὴ βδᾶνδιδ'᾽ ΔΎΕΙ εορᾶϊ ἐπ ΤΟΟΥ πυδλ- 
ὦ Υᾶδλ᾽ ΔΎΤΟΩΟΥΝ᾽ ΕβΟΧ δὴ ΠΤΟΟΥ ΝΥΔΆΥΔΑ᾽ ΔΎΕΙ εορδὶ 

8] ελεβᾶθᾶ. ΔΎΤΩΟΥΝ᾽ Εβ0Ὰ ΟΝ Δεβδᾶϑθδ' ΔΎΕΙ ερρᾶϊΐ εβρω- 
ὦ πᾶ ΔΎΤΩΟΥΝ ΕβΟᾺΔ δ᾽ εβρωπδ᾿ ΔΎειΙ εφρδὶ εγεοιων τᾶς- 
δ βερ’ ΔΎΤΩΟΥΝ᾽ ΕΒΟᾺΔ δὴ τερον τᾶ βερ᾽ ἄγει εορᾶϊ ετερη- 

ἍΛ0ο0 ΝΟΙΝ᾽ ΔΎΤΩΟΥΝ ΕβοῸὺᾺ οὺλ πχδίε πον ΔΎΕΙ ερρδΐ ετε- 
δ ΡΉΛΛΟΟ φιφδρᾶν᾽ τ ἀϊΐ τε ΚΗ ΔΎΤΟΩΟΥΝ᾽ ΕβΟΧ ΟΝ ΚΔ ἌΗΟ᾽ 
5 ΔΎΕΙ εἐρρᾶϊ εωρ᾽ ΠΤΟΟΥ ΘΙ ΤΟΎΝ πκᾶὰρ ππελώμ. δἄγω δΔᾶ- 
ΡΩΝ ΠΟΎΗΗΒ᾽ Εβ0ΟἋ οῇταλ πουεροᾶρνε ἌΠπχοειο δα ιβωκ᾽ εορδᾶϊ 
ΕΛΑΔῪ ΔΟΛΛΟῪ ΟΝ ΤΆΛερολλε προλῖπε ἈἈΠΙΕΒΟΔ πΉΏΘΗΡΕ ἈΔΛΠΙῊ Δ 
ἜΒΟᾺΔ δα πκᾶρ, π ἼΚΗΛΛΕΙ ρα πορπ πνε βο 1) ποουδ κπε- 

ὃ βοτ. ἰ[ἄγω) ἀδρωπ᾽ πες} δὴ «09ε [ΚΟΥ ΤΊ ΧΟλΤΕ προλαπε [Π|ε 
ΕΟΙΝΔΑΛΟΎ ορδὶ νὴ ὡρ πτοοΥ: ἄγω δΔαοώταα πόὶ χᾶνᾶ- 
ΝΟ ΠΡρΡῸ πᾶρδ!λ᾽ ΔΎω πᾶϊ ΝΕΙΟΎΗΡ πὲ ρα πκᾶρ ποᾶδηδᾶπ' 

πέρε ώηρε ἈΠΙῊΔ πᾶβωκ εροὺπ : ΔΎΩ ΔΥΎΤΩΟΥΝ ΕΒΟᾺ 
Θ. δὴ ὡρ᾽ πτοοΥ" ΔΎΕΙ ερρᾶϊ εοεδσλωνδ᾽ ΔΎΤΩΟΥΝ᾽ ΕΒΟᾺ οὴ 
ὦ σελλλώνδ᾽ ΔΎΕΙ εορδὶ εφιπω ΔΎΤΩΟΥΝ Εβ0Ὰ δὴ φινω" 
αι ΔΎει εορᾶϊΐ εζωβώωθ᾽ ΔΎΤΩΟΥΝ ΕβοὺᾺ οὴ οωβωθ᾽ ἄγει ερρδὶ 

εὔδι ἐπεκρο εχὺπ πο ϑθλωᾶδβ᾽ ΔΎΤΩΟΥΝ ΕΒΟᾺ ΟΝ τᾶι 
4 ΔΎΕΙ εορδὶ ελεβὼν τᾶὰλ᾽ ΔΎΤΩΟΥΝ᾽ ΕεβοᾺ οὴ Ἄεβωὼν τᾶλ᾽ 
ὦ ΔΎΕΙ εορᾶϊΐ εἐσελλλὼν πλεβλᾶθᾶμι. ΔΎΤΩΟΥΝ Εβ0Ὰ οὴ 
Ο τελαλνΝ πλεβ λδθδιλλ' ΔΎΕΙ εἐορδᾶὶ εν Ν ΤΟΎΕΙΗ᾽ πᾶ βἄριλι 

48. ἈΜΠΈΛΑΛΤΟ Εβ0ΟᾺ πηᾶβᾶδυ : ΔΎΤΩΟΥΝ᾽ ΕβθΟᾺ ΟΝ ΝΤΟΥΕΙΗ᾽ π- 

"-: ΠΣ] 28 59. 80 
ως ὦ ' τᾶρδϑ᾽ -- οζ΄. εἴ Κ7ῦ., πΔ. Γαρβαῦ. τὰᾶρδϑ --- οελαλώπδ -- στϑθο. οἵ Υγ,, 

ΠΙΘΙΊΡΗ. “λεοενλώπδ -- - δ δ᾽ βαπδιᾶ -- σῖᾶδς. οἵ ἴ7., πι. βάπεᾶκδβ, Αἰδοχ. βανικαν 

τ δ δ᾽ Λεβλϑα, π|. εβδϑᾶ, ἮΝ. -- 5Γ. ἐτεβαθα --- ὅδ ὅδ τεοιωπ᾽ τᾶβερ -- στ. οἵ Ἦ7,., 

πη. ταηῖαπὶ τδοιῶπ --- ὃ ππελλς (5:0) --- ᾿δ οχ [ο]. πτ-- πὰ, Ιάσεσο ἴῃ ΒΌΡΘΙΙΟΙ 8Πη- 

ραΐο, υδεάαπι γερὰ δχοϊφογαηΐ -- ροϑῖ πουηηβ πι. 844. φίκεις πύτώου -- δ. 1αζ. 
οἵ ΠΘΌΓ., ΑΙοχ. πλησιον τοῦ ορους -- οῦκ πωορπ ππείβοτ) (510), Π1. --  σΤ. τῷ μενι 
τῷ πεμπτω; τῇ. ΟΠΊ. μια τοῦ μιηνος --- 3 χολυτε ΡΓῸ τολκτε --- 10 κ δηδπίο τ ΑἸοχ., 

ρτ. χανανεις τῇ. το ᾶπδπεοο --- 15 1ἢ φιπώ -- ρτ. οἵ Ἧ7., πὶ. Φιπώσ --- δ Ὁ 

εἴ οὠβωθ -- γαΐ., σζᾶες. ὠβωθ -- τη. --- ὁ 15 τδι -τ- ρσ. οἵ 7.) τὰ. τὲ --- ὁ 6 ιεβὼπ 
16 41 

ζςώβθωϑθ9 

τδὰ Ξρτ, δαιβὼν γα εἴ Ὑ., ἢν. Δεπν δὰ -- 

οἵ Υν., τὰ. οελαλλεβάδϑελ --- ᾿ἴ πὶ. Γαραγ. ΟΠ. Ἄκπελλῖτο ΕΒΟᾺ πηδβδύ. 
" 

τελῶν πλεβλδϑδιαι -- ργ. 

Νυ. ΧΧΧΙΠ, 28-48. 

Ε πτ: 

60]. ὙΣ 
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πᾶ βδριλλ᾽ ΔΎΕΙ ἐρρᾶϊ εαὺπ αά ποτ λωδ β΄ οιχλς πιορ- 
“΄ ἌΔΝΗΟ ἈΧΠΕΛΑΤΟ ΕβΟἋ πριεριχυ. ἄγω ΔΎΟΥΕΦΗΔΎΥ οὶ ΤΑλ 

πιορλᾶπνηο᾽ Π ΉΆΛΗ ΤΕ πἰεοιλλθ᾽ δρορδὶ εβελοδ' το τ 35- 
Ὁ Ἄἄπρωτπ δβ: ἄγω ἃ πχοεῖοὸ ᾶχε ππᾶρφρας »κωῦ- 
οῸ διχπ ααᾶν  οῶτπ λωδβ᾽ ρα τ λλ ΠΙΟρΆ Δ ΗΟ ἈΧΠΕΛΑ ΤῸ 

1. ΕβΟἋᾺ πριερι χω εὐὔχὼ 00. χε ᾶχε γΜ1ὴῚ ΠΘΗΡΕ ἈΞΜΠΙΗῊΣΔ 
ΠΥΧΟΟΟ ΝΑΎ ΧΕ ΝΉΤΩΟΥΝ ΤΕΥ ΝἄΧΙΟΟΡ ἈΧΠΙΟΡΆΔΠΗΟ ΕΦΟΎΝ᾽ 

5 ἐεπκᾶρ, πχδηδᾶπ' ΔΎΩ ΕΤΕΤ ΝΕΤἄκο ΝΠ ΝΕΤΟΎΗΡ 'ΤΉΡΟΎ 
δ. πκᾶρ, ἍΠΕῪ ΠΑΛΤ Ο᾽ ΕβΟλ᾽ ΕἸΤΕΤ πε τε ΕΒΟἋ ἩΝΕΎπ δ ΤΕ" 
ΝΕΎΕΙ ΟΔΛΟΝ᾽ ΠΟΎΟΤΡ, 'ΤΗΡΟΎ ΕἸΤΕΤ ΝΕ ἄκο᾽ ἈλλλΛΟΟΎ ΝΕΎΟΤΉ- 

δ. ΔΗ 'ἕΤΗΡΟΎ ΕἸἼΕΤ ΝΕΟΤΓΟΎῪ ΑΔ ΔΎΩ ΝΕΤΟΎΗΡ, ΤΗΡΟΎ ὃ... 
πκᾶφ, ΕΤΕΤ ΝΕΤἌΚΟΟΥ : ἄγω Π͵ΤΕΤ ποΥώρ, ορᾶϊ πρη το" ἀὺΓ 

4 τὰδρ ΝΗΤΝ ἈΠΕΎΚᾶρ ΟΝ ΟὙΚΔΗΡΟΟ. ΕΤἼΤΕΤΝΕΚΔΗΡΟΠΌΟΛΛΙ 435- 
πεγκᾶφ, οι΄ὴ ΟὙΚΔΗΡΟΟ᾽ κΚἂ Τὰ ΝΕΤ ΠΦΎΔΟΟΥΕ, ΝΕΤΟΟΘ᾽ ΕΤΤΕΤ πε- 
τᾶιο᾽ πΔῪ ἈΠεγυλάπδλλᾶρ τε ΔΎΩ ΝΕΤΟΟΒΚ ΕἸΕΎΤ ΝΕΟΒΚΟ 
πᾶν ππευλάνδλλᾶρ τε πλλᾶ ΕΤερε περᾶν πἄᾶβὼκ ΕβῸἋᾺ 

ἐροο!" εὐπὰρ πωδ ΕΤΕΤ ΝΑΚἌΗΡΟΝΟΛΑΙ τὰρ Κὰ τὰ ΝΕΤ ΠΦΎΖλο- 

5. ΟὟΕῈ ΠΝΕΤ ππᾶ τριᾶ. ΕΤΕΎΤΝΕΤᾶΚΟ ἍεΕ ΠΝΕΤΟΎΗΡ, ορᾶϊ ουχλς 
πκᾶρ, ἈΠΕΎ ΆΛΤΟ εΕβο0λ᾽ οεπάᾶζϑωπε πόὶ ΠΕΤΕΤ πΔΙΘΟΧΠΟΎ 
ΕβΟἋᾺ ΠΦΡΗΤΟΥΎ πορβπνπε ορᾶΐ οὴ νετ πβ΄ ΔΎΩ ΠΌΟΟΤΕ 
δρδὶ δὴ ΝΕΤΝ ΟΠΙΡΟΟΎΕε ποερχᾶχε ορδᾶὶ διχῆ πκᾶρ᾽ πᾶὶ 

δ᾽ ΠΤΟΤΝ ΕΤΕΤ δου, οιχ δΔΎω οπδϑῶπε κἂ τὰ 9ὲ 
ΧΧχΙν,1 ΕΝ Τ᾿ ΔΙσΟΥΩΟΝΟ εὐἀΔῪ »'οο ἔνᾶδδο ΝῊΤΝ πε: ΔΎΩ ἃ 

9 πχοεῖο ᾶχε πηᾶρρας λωγοηο εχ αλοο χε ρῶν ετοο- 
ΤΟΥ ΠΝΏΘΗΡΕ ἈΠΙΗῊΔ ΠΥΧΟΟΟ ΝΑΎ ΧΕ ΝΡΉΩΟΤΥΤΝ τΤετπᾶβουκ᾽ 
εροΥ ν᾿ ἐπκᾶρ, πᾶ πᾶ δ ν᾿ πᾶδὶ πδπε ΝΗ ΤῚΝ ΕὙΚΔΗΡΟΝΟΛΙ δ᾽ 

8 πκᾶρ, διπλᾶ ΔΨ. ΝΕΘΤΌΟΟ. ΔΎΩ οπάθωπε ΝῊΤΝ ΠπΟόὶ 

ἜΚΑΔΧΕ λποᾶ ἈΛΠΕΛΑΝ Τ᾽ ΧΙΝ ΝΠ ΤΈΡΗΛΛΟΟ ΠΟΙΝ᾽ ὧδ ΤΕΤΟΙΤΟΎΝ᾽ 
ελωλ ΔΎω οσεγνᾶζθωπε ΝῊΤΝ ΠΟΡΥῪ ΠΉΟΓ ἈΜΠΕΛΛΝῪ ΧΙΝ κ4“5- 

«πλλεροο πϑᾶλδοοὰ τλλο χὶν αάπδ ΔΎΩ σενᾶκωτε 
Εερωτν ΠΟΙ ΝΠΡΉΟΙ᾽ ΧΙΝ ΠΕΛΛΤΤ ΠΟΎΘΙΗ᾽ πεὶ εορδΐ εἄκρᾶβιπ᾽ 

ΓΣῚ 

18 τρδιβδριδι (510) ---- 13 Βελοδ -- ρῖ.» π. βελοδτι -- ΑἸοχ, βελσαττιμ, 7. Βεὰ- 
οδλδη --- 53 ππεύπδᾶρῖτε ΡῖῸ τὰς σχοπιᾶς αὐτῶν -- πῃ. ππογαλον πῶπι, Υ7.. ποὺς 

Λωτ πῶπι -- Π]. ΟΠ1. ΤΉΡΟΥ ροβῖ πεγοτηλη -- "ἢ ΓΟ. οὔ. δΎΩ ἃ {π|{η᾽ -- τᾶρ 
ἀβοβῖ 1ῃ σείεσί5 -- αἰτοσπ κατὰ πε τ ΦΎἌΔΟΟΥΕ, ΠΊ. - σΓ. χατα φυλᾶς --- “5 εἐτετπε- 
τᾶκο ΡῥῖῸ σζ. εᾶἂν δε μη ἀπολεσὴτε -- τῃηθ ΠΡ. -- 50 {{4ῦ8 τὴ ἴῃ πετποπιροονε, 4888 

Παρεῖωγ ἴπ ἔπε ρᾶρ. τν, τθρϑίτασ ἱπ|10 ρᾶρ. τὸν -- ροϑῖ ποερχδχε τῇ. Ξ-, "σ᾿. 844. ἐρώ-:. 

τεῖ --- ὅδ ςρά, ροβῖ ἅκέκοο ΟΠ]. ἰδ. 

Νυπὶ. ΧΧΧΗΙ; ,9.3. ΧΧΧΡΥ, 1... 
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ΔΎΩ οαπδπᾶρᾶτε πόι σεν νᾶκ᾽ ΔΎ σνᾶζυωπε πόὶ τεῦ διη᾿ δ: 

πε τ πκᾶληο βᾶρνη: ἀΎω ααϑωκ᾽ ετεέροὼ πᾶρδλ' παπᾶς 

ρᾶτε πηνδολωνδ᾽ ΔΎΩ ἀνᾶκωτε ΕΝ ΤΟΚΘ᾽ ΧΙΝ δΔοελλλλν δ 

πεχιᾶρροο πκηλλε πῆτε θᾶ λδοοδ πε ΘΙ πᾶς. δἄγω 

ππτοο πϑᾶλδοοᾶ πᾶύωπε ΝΗ ΤΠ τεθδλδοοᾶ πού ἄγω π- 

1 το πε πᾶϊ ετ ν διῦζωπε)] ΝΗ π᾿ π το [π᾿τεθὰ ί(Ἄδοοᾶ. ἄγω 

᾿ς πᾶὶ [ετ]πᾶίθωπε π Το [ΝῊ ΤΠ] ἐποὰ Ἀἀπελλρι τ᾽ χα Ν] θἅ- 

᾿ς λδοοᾶ πΝοδ' ΕΤΕΤ πεωῦϊ ΝΗ ΤῊ ΦΟῪΥ ΤΗΥΤΝ οᾶρᾶ το ἈΜΠΤΟΟΥ: 
5. δΔΎω χΧΙΝ ᾿ΜΝΠΤΟΟΥ ἘΠΤΟΟΥ ΕΤΕΤ ΝΕΘΙ ΝΗ ΤῚΝ εβὼκ ἘΡΟΎΝ 
9 εῆμιδϑθ'᾽ ἀΎω ογπᾶζυωπε πόϊ τες ριη εὐ τος ποδλδᾶρδκ᾽ ΔΎΩ 

ποβῶκ ἔροὺν ἐν τ ουθ ππεφρωπνδ' ΔΎ ονᾶζθωπε πόὶ Τεο ΘΗ 
ἢ ἐδοερῆδειν πᾶὶ πᾶθπε ΝΗῊΤΝ ΠΉΉΟΟΟ ΧΙΝ πελλρῖτ. ἄγω 
᾿ς ετετδεῶῦι ΝῊΤΝ ᾿ΔΎΔΔΤΥΤΗΥΤΠΝ ππτοῦ πλλρλάποδ'᾽ ΧΙΝ 

πὶ Δοερνδειν᾽ σεπφᾶσηᾶρ᾽ ΔΎΩ σεγδεῖ ἘΠΕΟΗ Τ πόϊ π Το ποεπ- 

ΟΠ Φδηδρ' βηλδ'᾽ χιὶν ϑλάνοδ' εορᾶΐ εν προόν θὲ ΔΎΩ πσεεὶ 
 ΕΠΕΟΗῪ Ππόὶ πη πβηλδᾶ᾽ εχ λι ἀχε: πϑᾶλδοοδ πχεππᾶ- 
Ε ̓  δ χιν τάνδ᾽ ΔΎΩ πΌΕεει ἘΠεοη Τ᾿ πόὶ Ν ΤΟΙ εορᾶϊ εχλλ 
 πιορλᾶπηο ἀυω ποωπε πόιὶ τεριη ππτεθδίλᾶοοᾶ κλλλλρ. 
Ὡ πεϊΐκδρ, ρλπεοθ ΝΗΤΝ ἈΝ ΠΕ Το ετκῶτε: ἄγω ἃ »ωΥ- 
᾿.. οΗῸ τὶ ΕἸΤΟΟΤΟῪ ΝΠΝΌΌΗΡΕ ἈΠΙῊΔ εὐχὼ ὅλλλοο χε πᾶϊ πε 
᾿ πκᾶρ᾽ ΕΤΕΤ [ΝΕΚΔΗΡΟΝΌΚΑΙ ἌκΆλ0ς}}. 
ἜΣ 
4 »Μί 

Ὁ 4, 
᾿ς- - ᾿ »ν Ὶ 

οὖν 

ΟΠ δ ὔηδπδρδτε πόδι οεπηδκ ΡΓΙῸ ρΓ. παρελευσεται ἐνναχ. Α. ....σεενναᾶχ, π|. εςε- 

᾿ς οἱπὶ ξοιπᾶ -- οδιβ κ᾽ ΡΓῸ απδιβωκ᾽ -- πηδοερλκώσδ, (510) -- 7. εἴ σγ. ἀσεμὼν αν) Π1. οΕἋ- 

σ᾽ σι 

μωπδ -- ΑἸοχ. ἀσελμωνα, 564 ν. 5 αἵοταιιο σελμωνα --- ὃ πριη πδοὶ ΡΙῸ ἡ διεξο- 

Ἂ  " Ῥοβὲ ποδ΄ ΟἹ. ἡρίξι -- ΒΌΡΘΙΙΟΙ σοϊθπηπαθ οἵα ἰᾶσοτα Πα α548ΠῚ ὑΟσΘ5. ΔΠΊ1517, 

᾿ς 4085 ὍΠΟΙ5. ἴΠΟ]Ὲ51 --- ᾿ Οδρδτο ἙΠΊΉΤΟΟΥ -- πΠ|. εἴ ΑἸΕχ., σῦ. πᾶρα τὸ οὁρὸς τὸ ὁρος 

- ὃ ἐτεέτπειυι πΉτῖ -- ρΓ.,) ΤΏ. .... ΠΩΟΥῪ -- πλλδι9 -- [77, εἴ δ...) τῇ. ξλαδωϑ -- οδ'λδ- 

Ρδκ, ΑΙεχ. σαδαδακ, τι. Γαραγ. Ἀρδλδκ, 7. -- ρσταες. σαραδακ --- 9 πηθώκ ἔρουπ, 

τῇ. -ρτ. εξελευσεται -- ππεφρώπδα. (510), Ἦ7. -- στ. δεφρωνα, τη. οεφρωπᾶ -- ΑἸοχ. ζε- 

᾿ς φρωνᾶ -- Δοερηδεῖς -- Π1. εἴ Α., δῖ. ἀρσεναῖν --- το διοερδει σεπῴδαιδρ -- Α. ἀσερ- 

Ἧ γαϊν....» Υῦς -- στᾶθς. ἀρσεναῖν.....- . ΠΙΘΠΊΡΗ. [αρα7. τκδισεπεοελιῴδαλδρ --- 1} σζεπ- 
᾿. πδρδ ΞΕ εἴ: ω δῖ ππθπιρῃ. τεπδδρδ,, Ἰ7.. -- στ. χενερεῦ --- ᾿ξ ροβῖ πεοτος 

τη. αἀά. τηροῦ --- ὁ ρᾶρ. πὰ ἀεδίηϊς δά ετετ. 

ἮΣ 

ο«ὑος ΕΞ φτο τς ο 

Νυπι. ΧΧΧΙΨΝ, ς-13. 

᾿ ΘΟΙΣΣ 
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ΠᾺΕὙΥΔΕΡΟΠΝΌΛΑΙΟΝ 

ας ΟΣ, ΤᾺ 

8. τὼ νον ν ῳ ΝΝΕΤΝΦΥΔΗ ΜΝ ΔκΚΑ[Θε]ΟΤ δ᾽ ἘΞΈΟΟΥ ΜΝ 

“τῆ πᾶρχωυν᾽ ΕΑΝ ΤΗΥΤΝ. δΔδγΎω Δ ΤΕΥ ΠΟΎΟΒ πὶ ΕΤΕΤῊ- 
5 ΧΩ “λλλοο ΧΕ ΝΑ ΝΟῪ πᾶχε εν Τἄκχοοο εἄδο. ἄγω δἶχι 

ΕΒΟἋΔ ΝΡΗῪΤ ΤΗΥΤ Ν πρεῆρώλλε ποοφοο πραποβθ" ἄγω πρλλη- 
δῆτ᾽ δίκα θιο τ ἃ ἈΚΛΛΟΟῪ ΕΤρεγωπε ΕΑΝ ΤΗΥΤ Ν᾿ πρεπᾶ ποὺ. 
ἊΝ ρενᾶ νοϑε' ἈΝῚ δενηδν Τ ΔΙΟΎ ἈΝ Φε ΔΙΊ ΛΗ Τ᾽ ΔΎΩ ρεποᾶρ᾽ 

10 

Ρε Γρὰπ πεύοόεκ εὐ ΔΎῪ εἴχω ὅκλοο ΝΎ χὲ οὐτλςκ 
ΤΠ ΤΆΛΗ ΤΕ ΠΦΕΝΟΝΗΎ δ᾽ ΟὙΟΟΠ’ ΝΤΕΤ κρῖνε λικᾶτωσ ΠΤ λη- 
ΤῈ ΝΟΎρΡωλλΕε᾽ ἈΝ ΤΆΛΗ ΤΕ ΠΟΎΟΟΝ᾽ ἈΠ ΤΆΛΗ ΤΕ ΠΟΎΡΆΠΟΟΙ ΔΕ᾿ 

τ ΝΠΥΤΆΆΧΙΦΟ ΟΝ ΟὙρδπ᾿ κΚὰ Τὰ ΠΚΟΥΎΪ ΔΎΩ κἄᾶ τὰ πποδ' ἐκεῖτζ 
ϑᾶπ᾽ ΠΥ ΤΆ ΓΟΟ᾽ Εχὶ προ πρώλλει χε πρᾶπ᾽ πᾶπΠΝΟΥΤΕ πε’ 
ΔΎω πῶχε ετνάζυπε εἰν Δ ΟὟ ΠΗΔΟΡΗΤ Ν᾽ ΕἸΤΕΎ ΝΕΝΤΕΙ 

ι8. ἙΕρὰ Τὶ τδου τι ἐροῦ. ἄγω δίρωπ᾽ ΕΤΟΟῪ ΤΗΥΤ Ν ἈΜΠΕΎΟΕΙΟΟ 
9 ἘΤΆΑΔΎῪ πῆδᾶχε ΤΗΡΟΎ ΕΤΕΤ πᾶ ΔΎ. ΔΝ ΤΟΩΟΎΝ᾽ ΕΒΟᾺ ΘΝ 
“ωρηβ᾽ ἄνλλόοῦε ἀπι νοῦ ΤΉΡρΡΟ [ἰπχᾶϊε εττοὸὶ ἤροτε περῆ- 
τὰ ΤΕΥ ΝΙΝ ΔΎ ἐροο ΤΈΘΙΗ ΔΛ π| ΤΟΟΎ πδλλόρρδιοίοὶ Εβ 0 Ὰ 
χε ἃ πΧοεῖο ΠΕΝ ΝΟΥΤΕ ρπν᾽ ΕἸΤΤΟΟ τ π᾿ ΔΎΩ πεῖ δρρᾶϊ εκᾶ- 

Ὁ Ἅηο βᾶρπη. δΎωῳ διίχοοο ΝΗΤΝ χὲ Δ ΤΕΥ πε 1 εαλὰ ΠΟΟΎ 

κιπδλλορρδιοο᾽ πᾶϊ ΕἸΤΈΡΕ ΠΧΟΕΙΟ ΠΕΝΝΟΎΥΤΕ πᾶτδδ[ο!) ΝΗ Τ Ν᾿ 
: ΔδΔΗΔΎ Εθεὲ επ Τὰ ΠΧΌΟΕΙΟ ΠΕ ΝΟΎΤΕ ᾧ πκᾶρ δΙϑη ΔΩ Υ π’ 
ΕΤΡεΕΤ τ βωκ᾽ εορᾶϊ ΕΚ ΔΗΡΟΝΌΛΑΙ λλλλοο  ἌΠΟΛΛΟ Τ᾽ ΕΝ Τ ΔΟΙ ΧΟΟΟ 
ΝΗ ΝῚ πόι ποεῖ ΠΝΟΥ ΤΕ ΠΝΕΤ ΝΕΙ͂Ο Τ Εἰ ἌΠΡΡΡΟΤΕ ΟΥ̓́ΔΕ “4“π- 

9. Ρυλᾶρ, οὰ ΤΕΥΡΗ. ΔΎΩ ΝΡ͵ΡΩΟΥΝ ΤΗΡΤΝ ΔΎΕΥΤΝΤ ψπὲτη- 

ΟὟΟΪ ΕΦΟῪΝ εροΐ᾽ ἃ ΤΕΥ ΝΧΟΟΟ Νἅᾶϊὶ χὲ ΔΡΝ ΧΟΟΎ ΠΡΈΝΡΟλλΕ 

Ὀρυζογοποπηίτση. {{{01π8 εχ σΟά. ΧΟΙΧ, Ρᾶρ. Τ, 56 Ὁ {πχίὰ πηθπάοϑβαπῃ ρΡαρῖπᾶ- 
ΓᾺΠῚ ΠΕΠΊΘΓΔΙΙΟΠΘΩΣ ---- ἴ, ΘΧ {Π|0π5 564 ΌΘΠΙΙΡιι5. [Ο]115 οἰ πϑάθπι σή. νἱ, ἰᾳσοτῖβ 1Π 58- 

Ρουοσ 15 ἀΠρῈ 15, πὰ σπη1. ΦΕ 56441}} ΠἸΤΟΓῚ5 ΡΑΡΊΠΑΓΕΠῚ Ποῖδθ ῬΘΓΙΘΓΘ; 1460 ΠΕΠΊΘΙΙ5 

ΤΑ ΌΙςῖ5. οδἀ6πῈ ἀθβῖρηο --- ἢ τττακδ[ϑιϊοτα - κατάστησω --- ἢ φεποδρ᾽ πρεςιλλοειτ᾽ 

ὃδ. τετῆϑη, τῇ. -- ρσ, γραμμιατοειςαγωγειῖς τοῖς κριταῖς υμων --- τ ΔΎ ἀρδοβδῖ ἴῃ 

οοἴοτβ -- ΠΡΕΠΟΠΗῪ δι Οὐοοπ,, ΠῚΘΠΊΡΗ. -- ρ»Γ. τῶν αδελφων ὑμων ΞΞ πούσον -- ῥΓ.; 
τπΘΙΏΡΗ. -- ΑἸθχ. τοῦ ἀδελφου αὐτου -- πονρααπδοόϊλε, Π|. -- ΡΓ. προσηλυτοῦυ αὐτου 

-- 19 εβοἋ χε ρζὸ χαθοτι --- 5: 

ὑμῶν -- τδ΄ πίοειο ποτε -- ΡΓ.,) Πῆ, ταπῖατῃ πόοιο -- ᾿ὰῈ προ Ολδρ {Γ65 ΡοΒίγογηδε ᾿ς 

Ἰἰῖογαὰθ ῬΤΟ ΒΘ. ΘΥΘΠΘΓΙΗΐ -- σΓ. οἴ ΠῚ. ΟΠΊ. φᾷ ΤΕΎΦΗ -- ἢ" πδι ἀβοβί 1π ςοΐοσίϑβ. 

Ὠευῖϊ. 1, 13-22. 

πρεο χβλοει τ᾽ φὰ ΤΕτπρη. ἄγω δίρωπν᾽ ΕΤΟΟΤΟΎῪ ππετπ- 

Εθε, ΠῚ. 6, 5Γ. ΟΠ1. -- πε ΠΟΥ ΤΕ, ΠΊ. τ ΡΓ. ὁ θεος. 

ᾷ ; 
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ΘΙΦΗ πον" ποελλε τ πκᾶρ᾽ πᾶν ΠΟΕΤ ΔΎΟ᾽ ΕροΝ᾿ ἈΛΠΈΕΟΛΛΟῪΤ 
ΤΙ ΤΈΦΙΗ᾽ εὐ πνδλλοοςυε ΠΡΗ ΤΟ ΔΎ ἈΠΟΛΙΟ ΕἸ πὰ βωκ᾽ ΕΡΟῪΝ 
ΕΡΟΟΥ. ἄγω πώδχε εν Τὰ ΤΕΥ πΧΟΟΟ ἀορᾶν δὶ δΎω δΔιχι 
ἜΒΟΔ ΠΡΗΤ ΤΗΥΤΝ ἈΞ ΔΝ ΤΟΝΟΟΥΟ πρώλλε ΟὙρώσλε κἂ τ ἃ φυ- 
ΔΗ ΕΔΎΚΤΟΟΥ ΔΎΒΩωκ ερρδᾶϊ ἘΠ ΤΟΟΥ δΎει: δρρδϊ επιὰ 
Ἑ πεορᾶο'᾽ ΔΎΛΕΟΟΥ πκᾶρ'᾽ δΔΎω ΔΎΧΙ Φ΄ὴ πευσιχ ᾿[Εβθ0Ἃ ἴ1 16. ν. 
δι πίκᾶρποο λιπκᾶδ.᾽ ΔΎΝΤΟ ἐρᾶν ΕὙΧῸ ψλλ100 πᾶ ν΄ χὲ πᾶ- ΤΣ 

᾿ ΝΟῪ πκᾶρ πᾶὶ ΕΤΈρε πΧΟεΙΟ ΠΕΝΝΟΥΤΕ πᾶ τᾶδο πᾶπ: ΔΎΩ 
ἈΜΠΕΤΝΡΟΝΗΤΝ εβωκ᾽ εορδὶ διλλᾶ ἃ ΤΕΤΝΡ ἁτοωτΆι ποὰ 
πᾶχε ἈἸΠΧΟΕΙΟ ΠΕΤ ΝΝΟΥΤΕ. ἄγω ΔΎΤΕΤΝΚρΡΆΡΑΙ ΟΝ πε- 
ὙΠΟΚΗΝΗ᾽ ΕΤΕΤ ΠΧ λλλλοοῦ᾿ ΧῈ ΕΒβΟἋ ΧΕ ΠΧΌΟΕΙΟ ἌΔΛΟΟ ΤῈ λλλλο Ν᾽ 
ΠΎΔΟΝΤΝ ΕβΟἋᾺ ορκκ πκᾶρ πἴκηλλε ετᾶδνι ερρᾶϊ ΕἸΤΟΟΤΟῪ ππ- 
δλορρᾶιοο εὐ τν ΕεβοᾺ: δἄπον ἐππᾶ εορᾶϊ εἐτῶν᾿ πετῆ- 
ὉΝΗῪ ἍΔΕ ΔΎΠεΟΟ ΝΕΤΝΦΗΤ᾽ ΕὙΧῸ 5.100 ΧΕ ΔΝΝΔΎ ΕὙΝΟδ) 
πϑεέθνοο ἐπε ἀΎω εὐ χοορ᾽ ἐρον᾿ ἀΎὼ φεννοῦ. ᾿πολιο 
ΕὙΚΤΗῪ ΠΟΟΒῪ δρορδὶ εἰπε ἀλλὰ ἥκεηρε πῆτε ισδο ἀπ- 

ἩΔῪ ἘΡΟΟΥ ΔΎ. δίχοοο ἍΕ ΝΗῊΤΝ ΧῈ ΠΡΟ ΤΟΡΤΡ᾽ ΟΥ̓ΔΕ 
ἌἌΠΡΡΟΡΟΤΕ οὰ ΤΕΎΡΗ ΠπζΧοεῖο τὰρ ΠΕΝΝΟΥΤΕ ΠπετΆλοοςθε 
διδη ἈΔΟΥ π΄ ΠΉΤΟΟ πετ ἃ ΓΤ ΟΟΤΟ ΝΆΛΑΛΗΤ π΄ ελλιῦε πι- 

δι ν κἂ τὰ ΝΕΡΒΗΎΕ ΤΗΡΟΎ ΝΎ ΔοΔΑῪ ΠΡΗΤ ΤΗΥΤΝ ολὶ πκᾶρ, 
ΠΚΗΕ δΔΎω ορλὲ πεῖϊχδίε. ον πεν τ ἃ ΤΕΥ ΠΗ ΔΎ ἘΡΟΟΎ ΠΘΕ 
εν τὰ ΠΧΟΕΙΟ ΠΕΚΝΟῪ ΤῈ ΟΔ ΝΟΎΌΟΚ᾽ ΔἌπείο λλ0 Τ᾽ ΠΟΎΡΩΔΛΕ ες- ἢ .ο!. 2. 
οἄ πε καπεοζθηρε. [κὰ τὰ τεριη᾿ ΤΉΡΟ᾽ ΕΝ ΤΕ Τ πλλοοςῦε ΠΡῊ ΤῸ 

δητετπει εορδᾶὶ ἐπεϑᾶ. ΔΎΩ οὗΝ ρα πείΐωδ χε Ξἅπετπ- 
3 πάΤΕ ἘΠ ΟΕΙΟ ΠΕ ΠΟῪ ΤΕ ΠπΕΤΆΛΟΟςΘΕ ΘΊΙΦΗ ΚΛΆΔΟΝ δ᾽ ΤΈΡΊΗ᾽ 
ΕὙΡΕσ ΝῊ ΤΙΝ πουλαδ΄ εὐοκ᾽ οαχωτΤΝ ΠΝ ΤΕΎΓΘΗ ο᾿ ου- 

κωρ τ ετᾶσλτΝ ετεριη τεσ νδλλοοῦε ΠΡΗΤΟ ΔΎΩ οϑκ 
ΠΕΘΟΟῪ ΟὙΚΔΟΟΣΔΕ. ἄγω ἃ πχοῖος οὐ Αλ ἘΠΕΦΡΟΟῪ πνετπ- 
χε ΔΎω οῳν πεσών  ἀοωρκ εχ β’ϑλοο χε ΕεδῈ ΟΝ 

ἘΣ Ἀεπεολλοτ ΠΤΕΘίΗ᾽ ΡΓῸ ΩΓ. ἀποχρισιν, τὴν οδον --- “8 εὐ τα τετπκοος ἀδαβῖ 
5Γ. οἵ π1. --- " δΎΛε ΟὟ πκδρ, π. -- στ. κατεσχοπευσαν αὐτὴν --- “ὃ ερδτῆ -- τη. 

ΑἸΕΧ., ΡΤ. πρὸς ὑμὰς -- εὐκ ἀκλλοο πδιῖς, ΠῚ. ΟΠ. ΟΠ ΚΓ. πίδι --- ὅδ Πΐογαθ 
ἈΛΠΕΥΠΡΟΠΗΤΙ ΔΡΕΧ [ἀπ ποσοῦ σοσηϊτοΓγ -- πετππουτε -- τῇ. οἵ ΑἸΘΣ,, δΙ. του 

θεοῦ μων --- "ὃ μετπρητ, Πἢ. -- σῖᾶθδς. πετεσθΗ τ -- ΡΙΪ5 ΔΗΗΔῪ ἀδαβῖ ἴῃ σϑίουῖβ 
--“" λε ρτὸ χαᾶι --- δ πεηποῦτε, πὰ. -- ργ. ὁ θεὸς ὑμῶν --- δ΄ οΓ(' πε τα τετπηδν 

Περοον, τῇ. ετδρετεττδν ἔρος! -- ΑἸοχ., ΤΥ. -- ρΓ. ἣν ειδξ ετε οὗον οροὺυς του ἀμορραιου 
- πουρώλε -- ρΓ.,) 2. πουίωτ --- 5 πεππουτε -- ρζᾶθο,, τ. σαμπὰ ΑΙοχ. πετεμπουτξ 
τ" διδη ἄκακοι, ΠΆ. -- στ. πρότερος ὑμῶν --- ἢ ρὰκ πεοιδώντ, πὶ. -- ρτ. παροξυνθεις. 

1)δ. ΕΑ 223-20. 
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λᾶδΎ ππείρωλλε πδ ΗΔΎ ἐπεΐκᾶδο, ΕΥ̓ ΠΟΎΟ πᾶὶ επ τ δίωρκ 
; ΕἸ ΒΗΗ ΤΟ ΝΗΕΎΕΙΟΤΕ δτπ χιάλεβ᾽ πθηρε πίεφονη" πᾶϊ 

πετ Δ ΔΎ ἐροο΄ ἀΎω ΠΉΤΟΟ πὲ ὑηδ πᾶο] πκδᾶρ᾽ ἐπ τ δ 6- 
βω κ᾽ ἘἐΡΟὙ Ν᾿ Εροο! ν᾽ πε κε ηρε᾽ ΕβΟἋ χε ΠΟΎΗΡ, ποᾶ πχοειῖο. 

δΎω ἃ πχοεῖο δῶν Ὑ εἐροΐ φ ΕἸ ΒΕ ΤΗΥΤΝ εὐὔἰχὼ ψ3κλλοῦ 
χε πτοκ ορωωκ οδΝ᾽ πυπᾶάβωκ ἄπ ἘΡΟΎΝ εἐπλλᾶ ΕὙλλλλδ Ύ" 

ἸησοΥο πώηρε πη ΔΎΗ᾽ πετᾶρερᾶ 16] ἈΠΕΚΆΑΤΟ εβ0᾽ πᾶὶ 

πετνδθωκ᾽ ἘΦΟΎΝ εἰπεκεὰ εὙ ἐκ ἡ. .ὄ Σ.ϑν., τοῦ 

δεν ΠΥ ΔΗ ἈΝ [δὲν ΛΟ ΛΟ δ τη ἈΠΟλΙΟ, 
ππεφερδιίζεοο ΝΕΤ π᾿ ΔΘ ΟΟὟ ελλὰ ΤΕ εν ΤΔΚΟΟΎ ΘΕ επ τ ἃ - 
ἄδο ποηων᾿ πρρὸ πεοεβων᾽ ΔΎω ἄππτᾶκο ΠΆΠΟΔΙΟ 'ἕΤΗΡΟΎ 
ΕΤΑΛΑΑΔΎ ΔΎΩ ΝΕΎΘΙΟΛΛΕ ἈΠ ΝΕΎΘΗΡΕΙ 4ΠῸΡῸ ΝΕΎΤ ΒΝΟΟΎΕ 
ΤΉΡΟΥ ͵ἈἾΠ]5ψΝ ΝΟΔΟ ΝΆΠΟΔΛΙΟ ΔΗΧΙΤΓΟΥῪ πᾶν. δἄγω ΔΝΧΙ 
ἈΧΠΕΎΟΕΙΟ ΕΥΆΑΑΔῪ Αἀπκᾶρ ΝΜ ΤΟΟΤΟΎ ΨΠΡΡΟ ΟΝ ΔΎῪ πᾶλλορ- 

Ρἄτοο᾽ πἰᾶὶ ἘΝΕΎΦΘΟΟΠ δὶ πεκρο᾽ ᾿Ἀπιοράᾶνηο, ΧΙΝ πεχιϑλᾶρροο 
πᾶρνν᾿ δρρδᾶϊ εἐδερλων ΠΝΈΦΟΙΝΙΖ᾽ ΔΎΛΟΥΤΕ εἄρλλν᾽ 

χε οἄπιώρ᾽ ΔΎω πδλλόρρᾶ!οο ΔΟΛΟΥ ΤΕ ΠΤ ΟΟΩ ἐροο χε οἄ ΝΙρ' 
ἌἈΠΟΔΙΟ 'ΤΗΡΟΎ Δι οωρ᾽ ΔΎΩ τυδλᾶδλ ΤΉρΡΟ ἊΝ τβᾶ- 

οἂνπ ΤΉρΡΟ ὡδρρδϊὶ εἐοελοοδ᾽ 1. ΦΕΆΡΔΕΙΝ᾽ ἈΠΟΔΙΟ Ν ΤΑΛΝ ΤΈΡΟ 
πων ον τβδοᾶνπ᾽ δλλᾶ ὡτ' πρρο᾽ πτβδοδη᾿ ἃ περρᾶφδ- 
εἰπ᾿ κᾶδο! ἐπᾶφ ου" εἰὸ πεοιδλοῦ' ΟὙδΔΟδ “ἅπεγιπε πε' εἰὸ πᾶϊ 
ΠΝ ππτο πῆηρε πᾶλιλδ ν εὰ Ψιο αᾶφε πὲ πεειοιδεῖ" 
ΔΎΩ ΨΤΟΟΥ λᾶρφε, πε πεαουώς πουλᾶρε πρῶλλε. ἄγω 
πκᾶρ, Ετ κα ΔΎ ΔΗΚΔΗΡΟΝΊΟΛΑΙ Ἀ5|4100, ἈἈΠεοΟΎΟει [ἐπ κι Ὑ΄ 
χιν πᾶροη ρὶ τἂϊ ετοοπ οὰ ΤᾺλ ΠΕΟΠΟΤ ΟὟ ἈἈπεῖχ λλᾶρ]ροῦ 
πᾶρνων ἀυ τπᾶε ἈΠΤΟΟΥ πε λὰ Δ΄ ἈΝ ΝΕΟΠΟΔΙΟ 

δΙτα Δ Ὺ ἘΦΡΟΎΒΗΝ, ἈΝ τίδλ)]. δΎω τπᾶςθε ἈΠΤΟΟΙΥ π- 
τ ἀλάᾶδλ᾽ ΔΝ τ ΒδΔοδίΝ]) ΤΉΡΟ᾽ ΕΤῈ ΤΆΛΝ ΤΕΡΟ τε Νντ΄ δ Τα Δ Ὺ 

88. [0]. 16. ἀεβίηϊϊ δά {τα γαπὶ Ε --- ΠῚ, ἢ αἰζτδγατη βρεῖς ἴπ τατα, ἰΘρὶ ποααυῖξ --- δ ἐδιῖ- 
τδΚΟΟΥ -- ΠῚ. 6Χ ᾿ἰηριιαθ ᾿π6016, ροΓ. οὔ. αὐτοὺς -- ΠΛΠΟΔΙΟ ΤΉΡΟΥ ΕἸ ΔΎ, Π1. οἵ 

σῖδθς. ΟΠ]. ΕὙΑΚΑΛΔῪ -- ΠΕΎ ΘΙΟΛΛΕ ἈΠ ΠΕΎΓΘΗΡΕ -- ΠΊ.) ΑΙοχ, γυναιχας αὐτῶν χαι τὰ 

παιδια, 51. οἵῇ. αὐυτων---  πεΕΎ ΤΒΠΟΟΎΕ -- ΠΊ.,) Ρ͵ᾶ6. τὰ Χτηνη -- δ δρρδῖὶ εδερ- 

»χωπ᾿ - ρῖαδς., 6 ΠΡῃ. Γασαγ. ὧδ. ππττώονυ πδεράκῶπ ἡ 7... ... ἧτε δρπῶπ (β516) 
αὐτο . ᾽ "ἢ 10 τις 5 ει: ἘΣ ππεφοιτ ς᾽ οἵ εδράκωπ᾽ (8510) --- ᾿" “τοώρ -- ρτγ. οἵ Τ7,,, τὰ. πιοώρ.-- Π1. ΟἿ]. «ἈΠ 

τβδοδη τηρὸ -- οεκκᾶ, π|. -- στ. ελιχᾶ --- " ΔΆΧΔ, τὰ. πΆΗΝ χε -- ρΓ. οτὶ πλὴν 

- ἃ περρδφδειτ Κᾶιδςι!, Π1. -- ΘΓ. χατελειφθὴ απὸ τῶν ραφαῖν -- Π. ΟΠ. οὐδ λοσ'. 

- 15, πσπᾶῶε βπποου πεδίλδδᾺ,, πὶ. -- σύ. τὸ χαταάλοιπον τοῦ γαλααῦ. 

.«Ῥευϊ. 1, 36-38. ΠῚ, ς-13. 
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πτπᾶε ΝΤΕΦΎΔΗ φλάνδοοη" ἀυω τΤπεριχροο ΤΉρΡΟ ἣπ- 
ἄρβοκ᾽ πΉβδοᾶν ΤΉΡΟ ΕἸ ΔΎ ΕὙΝΔΎΠΤΩΝΟ εἐπκᾶρ, ἣπ- 
δρᾶφδειν. δύω ἴδειρ᾽ πώῶηρε τλλλᾶ γᾶσοη δο χι ΠΤ περι χχῦροο 
ΤΉρΟ πᾶρβοκ'᾽ ὡδρρᾶϊ ἐγ τοῦ πγᾶρνυδοιν ΔΎΩ ολλουοδθει" 
ΔΌΜΛΟΥ ΤΕ ἐροοἡ “πειρᾶν χὲ τβδοᾶπ' ἀυω ἴδειρ ὠδρρδϊὶ 

ΕΠΟΟῪ ΠΡΟΟΥ. ἄγω δ ύχρ᾿ ἀΓΓ νᾶ πσδλᾶδα. δΎω δρου- 
Βην᾿ ἈΝ τᾶλ ΙΓ πΔῪ χιὶν πγσδλᾶδλ' ὡὧᾶἂ πεχιλλᾶρροο πᾶρ- 

πων ΝΠ ΉΤΆΛΗΤΕ ππερζιλᾶρροο πετνᾶζυωπε π τος ΔΎΩ οὐᾶ- 
δρδὶ εἴδ βοκ' πεχιλλᾶρροο πετ πᾶθπε π ΤΌΘ ἘΡΣΩΠΡΕ πᾶλα- 
“Δ ΔΎΩ τἄρδβδ᾽ ἈΝ ΠΙΟΡΆΔΝΗΪΟΙ πὲ ΝΠ ΤΟ κκλλὰ χᾶ- 
πάᾶρδϑθ' ΔΎ οὐδ τεθάίλδο)οδ πάρα δ΄ τεθᾶίλδοοᾶ Ἔτ α]λρ, 

18 ΧΙΝ ΔοΗλώθ᾽ [τῴδοτδ) πᾶ νᾶ. ἄνω δίδω) ΕΤΟΟΤ- 
ς ΤΗΥΎΤΝ [᾿πεύοει εὐ λλλιδ Ύ. [εχ ψπϑλοο χε πχοῖο [π]|ετ- 

ΠΟΎΤΕε ΔΟΓ πη τ ]νΝ ᾿ἀπεϊκδρ᾽ ΕὙΚΔΗΡΟΙ π]ολλιδ΄ ΦΕΚ ΤΗΥΤ Ν᾿ 
ἩΤΕΤ ΝΆΛΟΟςΘΕ ΘΙΡῊ ΝΝΕΤ ΝΟΝΗΎῪ ΠΘΌΗΡΕ ἈΠΙῊΔ χώωρε πιλι' 

ΝΕΎΤΠΘΙΟΛΛΕ ἍΔΕ ἈΝ ΝΕ ΠΌΗΡΕ ἈΝ ΠΕΤ Ν Τ ΒΝΟΟΎΕ, ΓΟΟΟΎΝ 
χε πᾶζϑε ΝΕΤ ΝῊ ΒΝΟΟΎΕ. φἈΔΡΟΥΟΎΩΡ, ΟΝ ΝΕΤ ΠΟΔΙΟ πᾶὶ εν- 
τὰϊ!ταλΔῪ ΝΗΤ Ν᾿ δ ν᾽ ΤῈ ΠΧΟΕΙΟ ΠΕΝΝΟΥ͂ΤΕ ΕΤΝ ΠΝΕΤπ- 

ΟΝΗΥΎ ΜΝ ΤΕΎΤ ΝΕ, ΝΠΟΕΚΔΗΡΟΝΌΛΑΙ ΦΩΟΟῪ ππκᾶρ᾽ πᾶϊ ετερε π- 
ΧΌΕΙΟ ΠΕΝΝΟΥΤΕ πὰ τἄδο ΔΎ ρλὶ πεκρο᾽ ἈΝΠΙΟρἌ Δ ΗΟ ΔΎΩ 

ΤΕΥ ΝΔΚΤΕΤΗΥΤΝ πουὰ ποτὰ ΔΟΟΤΝ ΕΤΕΟΚλΔΗροΝ λα δ᾽ 

ι εὐ τᾶϊτᾶδο ΝῊΤΝ : δΔΎΩ ἴησοῦο δίρφωπν᾽ ΕἸΤΟΟΤῸ Ἀ“ΠΕΎΟΕΟ 
᾿ ΕΤΆΛΑΔΎ εἴχω φυϑλοο χὲ ΝΕΤ πβ ἀλλ᾽ ΔΎΝΔΎ ἐρὼβ πιὰ ἐπ τ ἃ 
ΠΧΟΕΙΟ ΠΕΝΝΟΥΤΕ ΔΎ κἈπεῖρρο ον ΔΎ" τ ἂϊ τε θὲ ετερε πχοειῖο 
πᾶδο ΝΉΚΕΛΑΝ ΤΕΡΩΟΟΎ ΤΗΡΟΎ πᾶϊ ΕἸΚΝ ἃ ΧΊΟΟΡ᾽ ΕΦΟΎ Ν᾽ ΕἘΡΟΟΎ" 

ἘΝΕΎΤΝΡΦΟΤΕ ΦΗ ΤΟΎ [χε] πχοειο ΠΕΝΝΟΥΤΕ [ΠῚ Ο6] πετ νἄ- 

λκιθε πε ΔΎ ἐχτπ. δΎω ἄντβρ ποεῖ ΞἈΠεΎοε ΕἼ κ.- 

ἐδ αρβοκ, πΠΊ. ΟρτῸΒ (58ϊ:ς), ν. 564. οὰπι 7. εἴ στᾶβς. ἀργοβ --- ᾿δ ὀχκουςδϑει ΡΓῸ 
ἢ ἔπιε: δ" τβδοδι' δΎω ἴδειρ, Αἰθχ. .«αὐὼθ ταειῖρ; πὶ. Γβδοδη τε δΎβω 

δ΄. υπὸ τῆς....-- ἐἶ χιῖ δοιλώθ, ςεἴογὶ ὑπὸ αἀσηδωθ -- τῴδοτδ, αρϑοῖβϑα τηθιη απ, 

Γποη ἰοαρίτυγ; ἱπ1Ὸ 6χ ϑρ8Π1 ἀοίεςτα Παιιὰ οχϑίτιδβα υἱάδταγ ---- ἐδ Ἰἰΐοτα Ὁ ἴπ εὐκλη- 
ΟΠ ρο.... ΒΌΡΘΙ ὙΘΙΒΊΠῚ ἃ ὈΓ. ΠΊΘΠΙΙ -- ΦΕΚΤΗΥΤΗ ΡΙῸ ἐνοπλισάμενοι, ΠΊ|. δῖ ππετεῖϑο- 

πλοῦ --- " ςοἵ. οπι. 4Ὁ ἱπ|ἰο ὡδτη -- πλην, 564 444, ἅἍε --- 23 πεπποῦτε ΡῬΓ.8, 

᾿ ΤΠΘΙΊΡΗ. (ΠῈ σ΄. ὁ θεὸς ὑμῶν; ΑἸοχ. οὔ. ὑμῶν ---- 3: ποεῖ πεποῦτε -- σΓ. εἴ Υ7,, 

Α Ιεχ. ἘΣ νεὺς ὑμῶν; τῇ. Ταραγ. ταρῖατη ΦποΎ -- πχοείο - ΠῚ.) σι, χυριος ὁ θεος 

ἥμων --- 5 ρ»ηΐυβ πὶ ἴπ ππετπρροτε Ρὲγ αϊμηϊ ἀϊ πὶ Ἔχοῖάϊτ -- πετοῦσε -- ρΓ.) ΠΊ., πε- 

πεππου τ -- πα ΔΎ ἀδαβί ἴἰπ ςεἴεΓ5 ---- 25. πχοειο - ρΓ.»,) Π. ἔπχοις ᾧπουτ. 

Ὠεαῖ. ΠῚ, 14-23. [16] 

ἈΕΥΟΝΕ 
οο] 1 

ἘΠ ΠΟΙ  Σς 
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3. ἈΑΔῪ εἴχω ὅλο χε ΠΧΟΕΙΟ ΠΧΟΕΙΟ ΠΉΟΚ ἄκδριχ ετ ἄν. 
πεκρ λαρδ λ᾽ ΕἸΤΤΈΚΝΟΛΑ Τ Εἰ ἈΠ Τεκδολλ'᾽ ΔΎΩ ΤΈΚΟΙΧ ΕἸ ΧΟΟΡ᾽ ἈΠ 
πεκόβοῖ ΕἸ χοσε πιλι τὰρ πὲ ΠΚΕΝΟΥΤΕ ΠΎΠΕ᾽ Η οιχλλ πκᾶρ᾽' 
εαπάζϑειρε κὰτᾶ πεν τἄκά ΔΎ  ἀΎω κἂ τὰ τεκόό. τ πᾶ- 
ΧΙΟΟΡ ὅ6ε ΠΥ ΔΗΔῪ εἐπεΐϊκᾶρ, Ετ πΔ ΠΟΥ ΕὙρλλ πεκρο᾽ “ἀπιορ- 

3 ἌΔΙΗΟ᾽ ΠεΙΤΟΟΎ ΕἸ Δ ΠΟΎΟ  ἀΎω πᾶπτιλιβᾶποο. ἄγω π- 
χοεῖο ἄσ|οβοῦς εἐροΐ ετβθε 'ΤΗΥΤ π΄ ΔΎΩ ἈΠΟοΤ Αι ἐροΐ᾿ ΠπεχὲῈ 

πχοειῖο πᾶϊ χε φῶ ἐροκ΄ ἀπρουωρ, 6ξ ΕΤΤΟΟΤΚ ετδΎε πεΐϊςυδ χε. 
᾿ βωκ᾽ εχῖἧὺ᾽ τ ἄπε ἈΠΤΟΟΥ εἸκερκωρ᾽ πε ΔΕ τ Κ ερρᾶϊΐ ἐποᾶ 
ἈΧΠΈΛΑΘΙ Τ᾿ ἈΝ ΠΕΛΑΝΤ᾿ ἈΝ θδλδοοᾶ᾽ ἈΠ’ πλάνο δ᾽ ΠΥΝΔΎῪ 

8. ΧῈ ΝΎΥΝΑΧΙΟΟΡ ἄπ᾽ Ἀπεϊορλᾶπηο. δΔΎω ρῶν ΕΤΟΟΤΕ πἴη- 

ΟΟὟῸ ΠΥ τᾶ ΧρΟΟ πτολολο ΧῈ ΠΉΤΟΟ πετ δ ΧΟΡ ΦΙΘῊ “᾿- 
πεΐλδοο᾽ ΔΎ ΠΉΤΟΟ πετ πἄπεωυ πεΐϊκᾶρ, εχου πκληροπολλιδ᾽ 

ὃ. πᾶὶ εν ΤἀΚΗΔῪ ἐρο. δΔδΎω ἄπρλλοοο ΟΝ ΠΑ ΠΗ ΕὙΦΗ Ν᾽ ΕΦΟΎΝ 
Ι,1 ΕΠῊΪ λαφοσὼρ: ΤΕΝΟΎ 6εὲ ἽΠΙΗΣ οὧτΆι εν λικδιωλαδ' ΔΎΩ 

πρᾶπ᾿ πδὶ ἄποκ εὐνὰ τοᾶ βω τ Ν ΕἘΡΟΟῪ ἈΜΠΟΟΥΎ ΕὙἼΤΡΕΤ πᾶ ΔΎ" 
χεκᾶο ετετ πεν π πτετπδουδὶ εὐλὰ τε ΔΎΩ ΝΜ ͵ΤΕΎΝΒΩΚ ε- 
ΘΟῪΝ ΝΉΕΥ ΝΚΔΗΡΟΝΟΛΑΙ Ἀπκᾶρ πᾶὶ ΕἸΤΈρε πχοεῖσ ΠΝΟΎΤΕ 

39 ἩΝΕΎΠΝΕΙΟΤΕ πᾶ Ττἄδο ΝΗΤΗ : ΠΗΝΕΤΠΟΎΟΡ εχλὶ πῶᾶχε πᾶὶ 
ἄποκ εἴρων κἴλλο6} ΕΤΕ ΤΗΥ  Π΄ ΔΎΩ ΠΝΕΤ ΝΟ! ΕΒΟἋΔ ΝΡΗΤ 
ετρετπρᾶρερ, ενεν ΤΌ Ἀἄπχοειο Πεν ΝΟΥ τε πᾶὶ ἄνοκ εἰ- 

8. ΝΑΦΟΝΟΎ ΕΤΕΤΗΥΤΝ ἈΠΟΟΥΎ. ΝΕΤΝΒΔΑ ΔΎΝΔΎΥ ἐρβ π λει 
εν Τὰ ποεῖ ΠΕΝΝΟΥΤΕ ἀΔῪ πβεελφεστυρ᾽ χε ρώλλε πΝινι᾽ π- 

τλοαοΎδρο ποὰ βεελφεσγωρ' ἃ πΧοεῖο ΠΕ ΝΟΎΤΕῈ τ ἄκοοο! ΕΒΟἋᾺ 

“ΟΡ ΤΕΥΝΆΛΗΤΕ ΠΡΩΤΝ ἍΔΕ ΝΕΤΟΎΗΡ ποᾶ ποεῖ πέτη- 
ὅ ΝΟΥ͂ΤΕ ΤΕΥ ΝΟΝ ΤΗΡῪΤΝ ΟΑΣ ΠΟΟΎ ΠΦΟΟΥ. ὙΦΤΗΤΗ χε ἃϊ- 
τοάβωτπη ἐρεπλικδιλλᾶ ἈΝ ρεποᾶπ κἄἂ τὰ θὲ εν Τὰ πΧΟεῖο 

ῷ σὴ 

“᾿ πχρεῖο πίοειο -- τῇ. Γαραγ. εἴ Αἰοχ., 7. -- στ. χυριε θεε -- τεκδίχ εἴ πεκσβοῖΐ 

Ξ τῆς, δ᾽. Ὅχα. δου --- Ἶ ἀεπεεεοισσι ;. δ νς Ἀπ παδτυδ,, ΕΓ, εἴ πι. χατὰ θαλασσᾶν 

χαι βορρᾶν χαι λιβα και ἀανατολας - πτηδΎ, ΠΙΘΠΊΡΗ. -- στ. τδὲ τοῖς οφθαλμοις σου 

-- "ἢ πεῖκδιϑ, 1. -- Αἰοχ. Ἀπικᾶϑι, δῖ. πᾶσαν τὴν γὴν ---ἸΝ υἴτοαὰς δυϊπ5. [11] 
ΔΏΡΌΪΟ ΘῈΡρΘΙΙΟΙΙ ἀρ 8ςῖ550, αιιαθάδη1 5011 ρα6 Ρϑγοταηΐ -- ἦ τερον δέ, Π1. -- σΓ. χαὶ 

γυν -- πτετηδιυδὶ εὐλᾶτε, τ. πτετεπδδι πκώβ, σΓ. πολυπλασιασθητε --- 5 πωδ- 

χε -- στ.) Π|. πδιοδίκι -- ετρετπρᾶρερ, Π1. -- σῖ. φυλάσσεσθε -- πεοΎ τε -- ΚΓ.) ΠῚ. 

εἴ ΑἸεχ. θεου ὑμῶν --- ὃ πχοειο πεσποῦτε -- ρΓ, εἴ ἤχῳ, ΑἸεχ. χυρῖος ο θέος ὑμῶν, 
τα. Γαᾶρσαν. ταπῖαπ περπου -- βεελφετρ Ὀ15 ΟΠΠῚ ρΓ. οἵ Υ7,,, τῇ. Γαραγ. βΒερφετώρ 

- πεπποόυτε -- π1. οἵ Αἰδχ., ρῖ. θεὸς ὑμῶν --- ὁ πετπποῦτε -- ρῖᾶβς., τῇ. πεπουτ 

-- " ὑδτητπ ρῥτὸ ιδετε -- Π1. -- πικοειὸ -- σῖᾶθο., πὶ. δή, ᾧπουτ, Αἰδχ. κυριὸος ο 

θξος μου. ᾿ ὑπεὸς : 

. Ὅεφας, ΠΙ, 24 --- ΙΝ, τος. 
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Ὧἢ δῶν ΧΣΛΟΟῪ ΕΤΟΟῪΤ Ν᾿ ΕἸΡΕΤ πΑΔΎ οιπ δὶ ρα πκᾶρ, ετετπηπᾶς-ς 
ὁ βὼκ ΝΎΩΤ ΠΝ ΕΡΟΎΝ Εροο]᾽ ΕΚΔΗΡΟΝΌΛΑΙ ΛΟ ΔΎΩ ΕἼΤΕ πε- 

᾿ς ῥφᾷἄρερ ΕΡΟΟῪ ΝΉΕΤ ΝΑ ΔΎ χὲ τϊ τε τετποοφιᾶ ΔΎω τὰϊ 
σε ΤΕΥ ΝΑΑΝ ΤΡΆΆ ΝΦΗΤΊ ἈΠΕΛΛΤΟ ΕβῸΟλ ΝΗ ΦεΘΊ ΝΟ. 'ΤΗΡΟΎ" 

ΝΕ Ν Δίοω ταὶ εἐπεϊλικδιωλλᾶ [ΤῊ]ΡΟΥ ΔΎΩ σεν χοοο ΧΕ εἰὸ 
τα ΟὙδοΟΟ ποοφίοο] ἀΎω επεοβώωσ" πεί]νοσ πρεθῆοο. χε δ 

πὲ πκεῖοῦ πρεθνοο ΕἸΤῈ ΟὟὙΝ ΤῸ] ΠΝΟΎΤΙΕΙ Ξλλλ ΔΎ ΕΟΦΗΝ ΕρΟΟὶ 
ΟΠ|9ε] ΠΧΟΕΙΟ ΠΕΝ ΝΟΥ ΤΕ ΟΝ φρῶβ πιλλ᾿ ΕἸ ΠΝ ΔΕΠΙΚΑ ΔΙ ψ5Ά100] 
8 ΠΦΗΤΟΎΥ. δΔΎω δ πὲ πκεποῦ πρεθῆοο' ΕὙΠΤ Δ] ΑΔ Ὺ π- 

᾿ς ρεπλικᾶδιωμᾶ ἈΝ ρεηρᾶπ πλικᾶδιον᾿ κἄ τὰ πεΐδολλοος ΤΉΡΟ 
ὁ πδὶ Δποκ᾽ εἴπὰ τἄᾶδοὶ ΝῊΤΝ ἈΠΟΟΥ. ὙΦ ΤΗκ εροκ πτρᾶρερ, 
ΟΠ ΕμμΔ ΤῈ ΕἸΕΚΨΎ ΧΗ: πρρπυβ πνᾶχε 'ΤΗΡΟῪ πᾶΐ εν τὰ 

Ἂ - ΝΕΚΒ Δ ἩΔῪ ἘρΟΟῪ ΔΎΩ Ἀ»ΠΡΤΡΕΥΡΠΒΟΔ ἈΝΠΕΚΡΗ Τ᾽ ΝΠ ΝΕΦΟΟΎ 
᾿ς ΠΉΡΟΥ Ἀπεκώπρδ᾽ ΔΎΩ εκετοᾶβε ΝΕΚΩΗρε ἘροΟΎ ἄΎω πηρε 
ἢ ΝΝεκΗρε. ΕἼΒΕ ΠΕΡΟΟῪ πτἃ ΤΕ πᾶρερὰ Ὁ ΤΗΥΤΝ ΠΡΗΤῸ 

ἌἌΛΠΕΛΑΤΟ ΕβῸΔ ἈΠΧΟΕΙΟ ΠΕΤ ΠΟῪ ΤΕ ΟΝ ΧΩΡΗΒ᾽ ἈΝΠΕΡΟΟῪ π- 
 πεκκληοιᾶ᾽ ΜΠ ΤΕΡΕ πχοεῖο χοοο πᾶϊΐ χὲ οωοΎρ, πᾶϊ ἘρΡΟΎΝ ν3.- 

᾿ς πεκλδοο᾽ χε εὐεοωτι ἐπδωυᾶχε' ποεοβὼ ἐρρότε βρη τ᾽ ππε- 
ΟΠ ΦΟΟῪ ΤΗΡΟΥ εΕΤΟΥΝ ΔΎ ὑ[Ν ΤΟΙΟῪ οιχὶ πκᾶρ᾽ πίοε]τοᾶβε 

τ ΝεΎκεζηρε [ερ]ίοου. ἄγω Δ τετπί [κλ]πενουοΐ ἐρουν᾽ ἅπτε- 
ΟΠ ΠΔΡΕΡΔῪ ΤΗΥΤΝ ΘΠ ΟΎοοπ οᾶρδ το ἈΠ ΟΟΥ ΔΎΩ ΠΤΟΟΥ 

ΝΕΟΛΟΎΘ᾽ ΟΝ ΟὙοᾶ τε δρρδὶ ΕἸ πε΄ ἐρεὲ ΟὙΚᾶκε .900π᾽ Μμ..ὴ οὐὙ- 
12 σὍολλ Μὴ ΝΟΥ ἃ ΤΗΥ. δΔΎω πχοεῖο δ ᾶχε ΠΆΛΆΛΗΤ Ν ΕΒΟᾺ 
ΟΠ ὌΝ τλητε πτοᾶτε ΠΤΩΤΝ Δ ΤΕΥ ΠΟΤ ΑΣ ἐΠεΡΡΟΟΥ ππώδ- 
ςς χε’ ἈΠΕΥ ΝΗΔΎ ἍΔΕ ΕΟΡΒὶ ΠΝΟΎΥΤΕ. ἀλλὰ ΠΕΡΡΟΟῪ πεν ἃ τε- 

: τποτας ἐροο] δΔΎω Δα τ ΔΎΟ᾽ ἐρωτὴ ΝΠ ΤΕ ΔΙ ΘΉΚΗ, τεν- 
᾿ς πδύδθν 313100 ΕἸΤΕΤΉΥΤΠ' ΕΤΡΕΤ Νεῖρε κἌπλλη τ᾽ πωδᾶχε' ΔΎΩ 

ἢ ΔοορδίοοΟΥ πλὰξ οστε πῶπε. ΔΎΩ πίοεῖο δοθοῦν ΕἸΤΤΟΟ Τ᾽ 

ΠΟ ὅ ρὧνπ ἈΚΜΟΟῪ ΕἸΤΟΟΤΙ,, ΠῚ. -- ΟΓ, ἐνετεῖλατο μοι --- ὃ ἐροοῦ -- Π1.») ΚΓ. ΟΠ1. -- επε- 

᾿σβώώα (510) --- ὃ πηττῖς, τ. -- στ. ἐνώπιον ὑμῶν --- ϑ ἐροον Αἰζθγα πὶ ἀδαϑί ἴῃ σβίοσί 5 
τ 10 πετππουτε -- τη. οἵ ΑἸθχ., Ἦ7). -- ρσ. θεου ἡμῶν -- ἵτερε -- π|. ΑἸεχ. εἴ Ναῖ. οτε, 

ΒΓ. οτι -- π᾿ πεκάδοο, τη ΠΊΡΗ. -- σῖᾶθς, τὸν λᾶον -- ΤῊΡ γοοΐβ ΤΗΡΟῪ ἴῃ Γαβ Γᾶ, οἵ δὶς 

ἀδεβί ἴῃ σοζοτί5 --- 

- ἰ" Εβ0Ἃ οὴκ τάλητε -- ρΊ. οἵ ἢ7., τὰ. Γαραγ. -- ΑἸοχ. εἵ Ναῖ., ἴπ πηᾶγρ.», εν τω ορει 
εσου -- ἰπετπδν ἍΔΕ ερρΒ ππούτε...... περ τ δ ΤΕΥ ΠΟ ὟΤᾺΚ Ερος!, ΠΊ. Ξ ΟΓ, χαὶι 

ῇ δ 
ὁμοιωμα οὐχ εἰδετε ἀλλ᾽ ἡ φωνην. 

Ὀεαϊ. ΙΝ, 6-14. 

ἐλ να ς 

ἀν  ἸΕΦ ο τὴ: 
ςο]. 1. 
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ἈΛΠΕΎΟεΙ ΕἸ ΑλλαΔ Ύ ετοᾶάβωτη ἐρεπλικάδιλλᾶ πὶ ρεπρ ἀπ’ 
ΕΤΡΕΤ ΠΑΔῪ οιχλὶ πκᾶρ᾽ πᾶϊὶ Ετετ πᾶ βυκ᾽ ἘΡΟΎΝ Εροῦ! εἐκλη- 

16. ΡΟΝΌΛΑΙ ψκλλοο. ἄνω ΕἸΤΕΤ περᾶρερ, εὐκὰ ΤῈ ἘΝΕΤ ἉΨΎ ΧΗ χῈ 
ἌΛΠΕῚ ΠΗ ΔΎ ΕΠΙΝΕ ἈΠΧΟΕΙΟ᾽ ολλ ΠΕΡΟΟΎ ἐπ τἀ ᾶχε ΠΆΛΗ Ν 

1. ΟΝ ΧΩΡΗΒ᾽ ρλκ ΠΤΟΟΥ ΕΒΟᾺ ΟΝ ΤΆΛΗΤΕ πΉοΟᾶ τε: ψἀπρᾶ- 
πΌλλΙ ΔΎΩ ἈΜΠΡΎΔΛΑΛΙΕ ΥΛΎΠΤΟΝ ΝΗΤΝ ΕΠΙΝῈ [π|λ1) ΠΗΤ Ν᾿ 

1 ΠΙΝΕῈ ΠΟΎΘΟΟΥΤ᾽ Ἡ ΟὙΟΡΙΛΛΕ ΠΙΝῈ ΠΤ ΒΒ ΝΗ πΙλλ᾿ ΝΠΕΤΌΘΟΟΠ 
διχλὶ πκᾶρ᾽ πιΐεὲ πρᾶλη τ᾽ πιλλ᾿ πρεθλ εἰ ηλ᾽ φᾶρος ἢ- 

18 πε πιΐὲ πχᾶτοε πιλλ᾿ ΕἸ ΛΟΟε οιχλλ πκᾶρ᾽ πιπὲ τ- 
9. ὙΒῊῪ πιλλ᾿ ΕΤἌΛΟΟςΘε ΟΝ ἈΣΜΛΟΎΕΙΟΟΎΕ οἄρος πκᾶρ᾽ ἄγω 
ἈΛΠρΡΟ δε ΤΚ ερρᾶϊ ΕἸΠΕ ΝΥΝ ΔῪ ΕἘΠΡΗ᾽ ἈΝ πορ΄ ἈΜΝΝ ΠΟΙΟΎ 
ἊΝ πκοοῖλοο ΤΗΉΗΡΟ ΠΉΎΠπε᾽ πεπλᾶπδ᾽ ΠΥΟΎΘΘΦΟὟ ἩΔΎ ΔΎΩ 
πτλλθε ἩΔΎ πᾶὶ ἐπ τὰ ΠΧΟΕΙΟ ΠΕΚΗΟΥ ΤΕ ΚΑΔῪΎ ΠΗΦΕΘΝΟΟ 

590 ΤΗΡΟΥ Ετρᾶροο ΠΉΤπεΕ.Ό ΠΎΡΉΩΤΥΝ Ἅε ἃ ΠΝΟΥΤΕ ΧΙΤΗΥΤ Ν᾿ 
ΔΎΩ ΔΟΝΤΗΥΤΝ ΕΒΟᾺ οὴ τερρὼ “᾿πενιπει ετὲ πκᾶρ, πκη- 
Ἀλὲ πε: Ετρετ πῦῶπε δ. πΚΔΗροπολλιδ᾽ ΠΘῈ ἈΞΠΟΟῪ ΠΦΟΟΎ. 

ἄγω πζχοεῖο δον Ὑ εροΐ ετβὲε πετπᾶχε ΕΤΕΤ πχω κι- 

ΔΛΟΟΥ ΔΎΩ δοώρκ χεκᾶος ἐπ νπᾶ χιοορ ᾿ἧπιορλᾶπηο ΔΎ χε- 
κᾶο εν πᾶ βωκ᾽ ἐροΎ ν᾿ ἐπκᾶρ᾽ πᾶϊ ετερε πχοεῖο νᾶ τἄᾶδο πᾶκ 

9 πΚΔΗροπολλιᾷᾶ. ἄποκ τὰρ ὙΝδΔΑΛΟΥ ολὶ πεϊκᾶρ᾽ ἄνω π΄- 

πᾶΧΙΟΟΡ ἀπ ἈΠΙΟΡΆΔΠΝΗΟ ΠΟΥ͂Ν Ὧὲ τετίπδ χιοορὶ. . . 

4.5 Ὁ Ὁ.ὉὉν νων [Άπελλτοο Εβ0Δ] ᾿πῆηρε Ψ3Π|η22 πὶ πὲ 
ἈΚΑΝΤΆΠΤΡΕ ἈΝ πλικδιωλλδ' ἈΝ πέεπρᾶπ' επτ ἃ ἈλΟΎΟΗΟ, 
ὙΔΎΟΟΥ ΕΝΏΘΗΡΕ ἈΜΠΙΗῊΔ ΦῊὴ ΤΈΡΗΛΛΟΟ ΜΠ ΤΕΡΟΎΕΙ ΕΒΟΔ οϑὶ πκᾶρ, 

4. ἬΚΗΛΛΕ ολλ ΠΕΚΡῸ ἈΜΝΠΙΟΡΆΔΝΗΟ ολλ πιὰ ΕἸΦΗΝ᾽ ἘΡΟῪΝ εἐπηΐ 
Ἀφοτωρ᾽ ουκ πκᾶρ, ποῆὼν πρρο᾽ ππδλλορρᾶιοο. πᾶϊ ἘΝ ΕΟ ΟΎὝΗΡ, 
δὴ νεοσεβωπν᾽ περ Τὰ ΔλωΟΎοΗΟ πᾶτδοοε ἅλΛΑΟΟ “10 πΘΗρε 4.- 

15 επιτε Ἀχπχοείο, ΠΊ. -- σσᾶθς, ομοιωμα -- εὐ δοτδόκε, ἢ. τε ΡΤ. ἐλάλησε χυριος 

--ἰ τλύπτοις πῆ τῖτ... ΠΉ ΤΙ, Π.. τε στ. γλυπτον ομοιωμα, πασᾶν εἰχονα ; [|ς|6Γὰ6 ἀπε 

ἴῃ ῬΙΟΙ εἐπιπε πὰ ΟΌΠῚ 566 ητ γος [πιλκ ἢ) ἴῃ ᾿ἰτὰγὰ ἰθρὶ ποαπθαπί --- “᾽ πεκ- 
ΠΟΤΕ τ 07.) πι. πεππονΐ --- ἢ ροβῖ δαπττηντη ΓΚ. -- ρτ. δα. ἐκ γῆς αἰιγυπτου 
- ετε πκᾶρ, πκήλρε πε, ΠΏ. -- σσ. εξ αἰγυπτου -- πκΗροπολκιδ, ΠΏ. -- στ, λάᾶον εγ- 

χληρον --- “ὁ πχοεῖο -- ΑἸθχ., τὰ. -- δῖ. κυριος ὁ θεος -- Ἀκπιορδπηο, πη. τ- 5 Γ. τὸν 
ἰορδανὴν τοῦτον -- πκοειο, π|. -- »Γ. κυριος ὁ θεὸς σου; ΑἸεχ. οτῃ. σοὺ --- “ἢ παπιορ- 
ἌΔΝΙΗΟ Ξ- τη, ὅἹ.. τοῦ ὑπο νυν τουτον, αῖ. ΠαΡ. τοῦτον ἴπ παρ. -- [ΟΠ]ΠΠτὰ 1ὃ 

ἀδβιίηϊς δά τετ, 564 65 ΡΘΙΙΐ ---- ἢἢ ποῖαθ ραρίπαγιπι Πυϊπ5 [ὉΠ] ἰἴοπὶ δχοιἀογαπί, 564 
ΔΙΘῸΪ ΡοΟβϑαπί 6χ 564] θη [0].,) αποά 5σηδίαῃγ τε--ξ΄, 56 οτε--οτε,, οἶτ. Ζοβρᾶ; Ρ. 174 

--- 5. δὴ πτέρηλιοο -- τῇ, Γαραγ. εἴ ΑἸοχ., Ἰ7. - γι. οὔ. -- 6 πεοεβώπ (510). 

τ δα. ἹΝ, τς -22. 44-46. 
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ὦ ΠΗ Δ᾽ ΠΤΕΡΟΎΕΙ ΕβΟᾺ ολξ πκᾶρ, ἥκηλλε. ΔΎΩ ΔΎΚΔΗΡΟΠΝΟΜΑΙ 

λαπεοικᾶρ. ἀΎω πκᾶρ πῶν' πρρο᾽ πτ βδοᾶν'᾽ πρρο᾽ ον ΔῪ πῆ- 
48 δΔλλορρδιοσ᾽ ΝΕΤ ΘΙ ΠΕΚΡῸ ᾿ἀπιορλᾶνηο. κὰ τ ἃ λλλλὰ πᾶ ΞἈΠΡΗ᾿ 

9. ΧΙΝ ΝΔΡΟΗΡ᾽ ΤΕΎΘΙΧΆΣ ΠΕΟΠΟΤΟΎ ππεοοιλλᾶρροο πᾶρνδν᾽ 
ὼ ἄγω οιχῆε ΠΤΟΟῪ ποῆὼν ετὲ ΤΟΣ πὲ δερλωπ τᾶρᾶ- 
ς βᾷ ΤΗρΟ᾿ ἈΝ Πέκρὸ Ἀπιορλᾶνηο κατὰ Ἀλᾶνδ ἈἈΠΡΗ᾿ 

γι χιν Δοηλωθ᾽ τετκερκῶρ: λλωΐῦοηο Ἅε ΔορλΟΥ ΤῈ ἘΠΙΗ Δ 
᾿ς πΉρῇ πεχδο] ΝΔΎ χε οὥτι ΠΙῊΣ εν λικδιωδαδ' ἈΝ πρᾶπ' δὶ 
Πς εν ΎΥΔΎΟΟΥ εἐνετπλιᾶᾶχε ορδὶ οὰλξ ΠΟΟῪ ΠΦΟΟῪ χεκᾶο 

3 ΕἸΕΥ ΝΕΟβο᾽ ΕἐροΟΎῪ ΔΎΩ ἘΠ ΤΕΤ ποᾶρερ, ΕΡΟΟῪ εἄδΎ. πίχοεςειο 

Πς πετπποΥτε δοολλ πε ΠΟΥ ΔΙΔΘΉΚΗ ΠΆΛΙ ΖΛΗΪΤΝ ΟΝ ΧΟΡΗΒ᾿ 
ὙΜ ππτὰ πχίο]εις οὐλινεὲ ἄν᾽ ΜΉ ΤΕΙΔΙΔΊΘΗΚΗ ἈΚ ΝῈΕΤ ΝΕΙ͂Ο ΤΕ" 

ΠΟ δλλὰᾶ ΝΎΔΟΟΜΝΤΟ ΝΛΗΤ Ν᾿ ΝΉΡΉΟΥΝ ΤΉΗΡΤΝ ΤΕΥ ΝΌΟΝ, ν'- 
ἢ ποου. π“πεῖσὰ προ δὶ δο᾽ ἃ πχοεῖοὸ χε ΝΆΛΆΛΗΤ Ν ο,λλ 

5 ΠΤΟΟΥ Ο΄ὴ ΤΆΛΗΤΕ ΠΝ ΉΟΔ ΤΕ δἄποκ ρῷ πεΐδρερα τ᾿ οὴ τλλη- 

᾿ς ΤῈ ἈΜΠΧΟΕΙΟ ΔΎΩ ΟΝ ΤΕΎΝΑΛΗΤΕ ἈΝΠΕΎΟΕΙΟ ΕἸ ΑΔΑΔῪ ετρᾶ- 
᾿ς πδνγο᾽ ἐρὼτπ πώλχε ἈἌπχοειο χε Δ ΤΕΤΝΡΡΟΤΕ φᾶθη 31π- 
ὁ χρεῖο ΔΎΩ ἈΠετπβωκ᾽ εορδϊὶ ἘΠ ΤΟΟΥ : εὔχὼ λοο. χε 
᾿ς Δ οκ πε ΠΧΟεῖο ΠΕΚΝΟΥ Τ ε᾿ ΔΙΝ ΤΚ ΕβΟᾺ ον πκᾶρ, πκηλλε ΕΒΟἋ 
τὰ πηΗΐϊ ΝΉΤΕΚΑΝ τολλοδὰ. πηνεγώωπε Νὰκ ΝΟ ΦΕΝΚΕΝΟΥΤΕ 
8 ἈΠΑΛΛΤΟΈΕβΟΣ. ΝΝΕΚΎΔΑΛΙΕ ΥΔΎΠΤΟΝ ΝάᾶκΚ'᾽ ΟΥΔΕ ἈΠΤΟΝΤΝ 
᾿ς πλΑᾶδΔῪ πνετωοοπ᾿ οὶ 1πὲ ΠΉΎΠε᾽ ἈΝ πετώοοπ ολξ πκᾶρ, 31- 

ΠῸ πεοητ᾽ ΔΎ ΝετΌοοπ᾽ ΘΓ ἈΞΛΛΟΎΕΙΟΟΥΕ οἄροιῦ κπκᾶρ᾽ ππεκ- 
Ε΄ ΟὙΟΧΟῪ ΝΎ ΟΥ̓ΔῈ πνεκώλλϑε ἩΔΎ χε ἄνοκ πὲ πχοεῖο πεκ- 

ΟΠ ΝΟΎΤΕ ΟὙΝΟΎΥΤΕ πρεοκῶωρ εὐδίΐτωωβε πῆνοβε ΝΝΕΙ͂ΟΤΕ 
ΟΠ ΕΧῊἮΝ πΝιωΗρε Εαν ολλτε᾽ ΔΎΩ εν ΤΟ πτενεδ᾽ ΝΝΕΤ ἌΔΛΟΟΤΕ 

τ φπ901 δΔΎωῳ ἵ[εζοδίειρε πο Ν δ᾽ πο [π]τενεᾶ᾽ ΝΝΕΤΑΛΕ ψ31- " 
ἢ ἈκοΐΪ ἈΜΜΗ πετροᾶρερ᾽ ἐν ΔΟΎεροᾶονευ. πὄΠΗΈΕΚΧῚΙ πρᾶν ἈΠΧΟΕΙΟ 
ς πέκποντε εἐχῖἧΐ ΝΟΎΡΒβ εὐ 9ΟΎΕΙ Τ᾽ πχοεῖο τὰρ πανᾶκω ἂν 

11 ἮΝ ἀλπετικδρ, -- ΡΤ.) ΠῚ. Ἀλπικδιοὶ --- 18 πδιροηρ᾽ (510): βΒοιρβειαῖ πεσϑιχκας, ἀθιπά6 

Πἰδγασίιβ ἴρδα ἀργαϑῖς ρείπγαπι ἀποίαπι [ἴτογας πὶ -- πονῶν -- ργάᾶθς., ΠΠΘΙΠΡΗ. ἴτε οδ- 

᾿ ᾿ς πιώρ --- ἢ κατ δηΐθ πεκρὸ ἀραηάαῖ -- κι Δοη Θ -- ἼΣΣ εἴ γαῖ., ργαθς. ὑπὸ ἀση- 

δὼθ -- τι.» 4] ἴπ πε δά. «ὧδ᾽ φιοακ φηετθη ἘβΟἋ τοχεπ προ ρκεμ πῖπτε ᾧδοτδ, 

Ο, ρσὸ ᾧηετστωϑη:9 ΕβοἋ πὰρ. πττε πιῦδοε--- , ὁ ἍἈε ρτῖὸ χαὶι --- ὅ ΒΌΡΘΓΙΟΙΙ [11] δη- 

ἼΩΝ Α5ς1550, ΠΖυδθάδῃ) ὙΡΑῚΕ Θχοιάσγαηῖΐ --- ὃ πτδοολττο ποη ΠαΡοίαγ ἴῃ σρίοεὶ5 

--- Ἰἰ φεπεῖλλδ. 4111 οὔ. -- ὅ ϑοῦ τη ππποειο, Π|. -- σύᾶθο. ἀπὸ προςωποὺ τοὺ πυρος 

-- ὁ πτεκη τρια» ΔἋ, π|. -- στ. δουλειας --- ὃ τἌΥπτοη -- τη. οἵ ΑἸδχ., σι. εἰδωλον 

᾿- τ τ πχοεῖο -- Π]. οἵ ΑἸθχ., ρῖ. δάά. ο θεος σου, αἴας Ναῖ. Παροῖ ἴῃ τηδῖρ. 

Ὠεῦς. ΓΝ, 47 ---ὖνν, 1-ἰιὶ. 

δι Οὗ ΟΣ 

Ρ- τὰ: 

ΘΟ ΣΝ 



Τα ΤΕ: 

ΘΙ ας 

120 

19 

19 

ω9 

ΕβοΟ ἈΠΕΤΝΑΧΙ κἀπεειρᾶπ᾽ εχλλ πρῶβ ετοΎει τ: ρφᾶἄρερ, 
ΕΠΕΡΟΟΥ πηοάβθβᾶ τον ΕΥ̓ βοο" κἂ τᾶ θὲ εν τᾶ πχοεῖο πεκ- 

ΝΟΥΤΕ δῶν ΕΤΟΟΤΚ ΟΟΟΎ ΠΦΟΟῪ εκεᾶ ΔΎ εἐκρρώωβ᾽ ἄγω 
εκεειῖρε ΠΡΉΗ ΤΟΎῪ ΝΉΝΕΚΡΒΗΎΕ 'ΤΗΡΟΥ δ πιλεροᾶῦ λε π- 
ΘΟΟῪ ποᾶββᾶ ΤΟΝ ΤῈ ἈΠΧΟΕΙΟ ΠΕΚΙΟῪ ΤΕ ΠΠΕΚΡ λᾶ ΔΎ πρωβ 
ΘΗ ΤΟ ΝΜ ΤΟΚ Ἀ1Ν ΠεκΟθΗρε Μ15 "Τεκζεερε᾽ πεκρ λρλ λ ΠΡΟΟῪ Τ᾽ 
ἈΝ ΤΈκρϑλοδ Αι πορίλλε πεκλάδοε' πὶ πεκοιδίηδοβ' δΎω ΤΆ πη 
πα ΠΤ ΑΚ᾽ ΔΎΩ ΠΕΠΡΟΟΎΔΗΤΟΟ ΕἸ ἈΑΨΟΎΝ᾽ ΠΝΕΚΠΎΖΔΗ᾽ χέεκᾶο 
ερε πεκρ ϑλρᾶ λ᾽ ἈΠ ΤΈΚΟΆΛΡΔᾺ Ξ1ΤῸΝ ἈΚΛΛΟΟΎ ΠΉΕΚΡΕ ρυωκ. 

ΔΎΩ ΕΚΕΡΠΆΛΕΕΥΕ ΧΕ ΠΕΚΟ πρλλοδκ πὲ ρὴν πκᾶρ, πκηλλε' 
ΔΎΩ ἃ ΠΧΟΕΙΟ ΠΕΚΝΟΥΤΕ ΠΉΎΚ Εβ0ῸᾺ ον πλλὰᾶ ΕΤΆΑΔΎ ΟΝ 
ΟὙδΙΧ εὐχοορ᾽ ἈΠ οΟὙδβοΐ εὐχοοε εἰ βε πᾶϊ ἃ πχοεῖο πεκ- 
ΤΟΤΕ φὼν ΕΤΟΟΤΚ ετρεκρᾶρερ, ΕΠΕΡΟΟῪ πποᾶ ββΔ τον ΔΎΩ 
ΠΥΤΒΒοΟΟα: τὰἄϊε πεκειω τ᾽ ἈΝ τεκλλᾶ ΔΎ ΠΘὲ ἐπ τᾶ πΧΟεῖο 
ΠΕΚΝΟΥΤΕ ρων ΕἸΓΟΟΤ Κ᾽ χεκᾶο ἐρὲ ππετ π ΠΟΥ πε. 45- 
ἈΛΟΚ᾿ ΔΎΩ χὲ ΕΤΕΎΠΝΕΕΙΡΕ ΠΟΎΝΟΟ ΠΟΎΟΕΚΟ οιχλλ πκᾶρ᾽ πδᾶὶ 
ΕἼΈΡΕ ΠΧΟΕΙΟ ΠΕΚΝΟΥ͂ΤΕ πᾶ τἄδο πᾶκ: ΠΗΈΚΡΝΟΕΙΚ. ππεκ- 
ϑωτβ. πΠΝΕΚΧΙΟΎΕ. , ΠΗΝΕΚΡΆΧΜΠΤΡΕ ΠΝΟΎΥΧ ΕἘΠΕΤΟΙ ΤΟΎΟΟΚ 

ΠΝΠΟΎΛΑΝ ΤΆΛΝΤΡΕ ΠΗΟΎΧ. ΠΗΕΚΕΠΙΘΎΛΛΙ Εθ31Ὲ ἈΠΕ ΘΙ ΤΟΥ- 
κ᾿ πΝΕΚΕΠΙΘΎλΑΙ ἐπηΐ Ἀἀπετρι ΤΟΎΩΚ᾽ ΟΥ̓ΔῈ πτεοαοώςθε' ΟὙΥ̓Δε᾿ 
πεοιρῖλο δ δ᾿ ΟΥ̓Δε τεοραῖοδλ' ΟὟλε πεορλᾶοσε, ΟΥ̓ΔΕ πεοοδῖ- 
πᾶρβ' ΟὙἍΕε ΤἈΝ πιλλ' πτδο ΟΥΔΕ ΔΑΔΎ εὔζῦοοπ ψ“πετ- 
διτούωκ: πᾶϊ πὲ πώᾶχε εν τὰ πχοεῖς ΧΟΟΎ ΕἸΕῚ ΠοΟυπᾶ- 
ΥΩΤῊ ΤΉΡΟ ορϑλ ΠΉΡΟΟΥ ΕβΟΧ οὴ΄ ΤΆΛΗΤΕ ΝΠΉΟΔ ΤΕ ΕΔΎΚΔΚΕ 
.«υὧπε ΜΝ ΟὙδοολλ᾽ ΚΓ ΟὙΡὰ ΤΗῪ ἈΝ ΝΟΎΝΟδ ΠΟΡΟΟΎ ΔΎΩ 
Ξπουώρ, εὔωπε’ ἄγω δοορ δίοΟΥ εχλὶ πλὰξ οὔτε πνδε' 
Διατᾶδυῆ: πᾶὶ. δΔΎω δούωπε ππερετ ποτ κ ΕἸ εολλη ΕΒΟᾺ 
δὲ τλητε ππτοᾶ τε ΔΎ ΠΡΤΟΟΥ πεορλοΎρ, οὴ ΟΥ̓Δ τε, ἄπ 

18 ἐκεσδῪ ἀραπαάαῖ -- ᾿᾿ ροβῖ ποδββδτου πῇ. 844. πελυτοῦ -- πεκο δίρδι Β. τε ΡΥ. τὸ 

υποζυγιον σου; ἢ. πεέκιώ -- εταχΟΥ ’ ΠΠΕΚΠΎ ΔΗ τ Π1.») ΡΤ... 9 παροιχῶν ἐν σου -- α]- 
τσ Ν 

ΤΥ ΠῚ πτεκρδκο δ Ἃ - πΔ. Γαραγ. εἴ ΑΙαχ., δῖ. ἡ παιδισχὴ σου και τὸ υποζυγῖον σου. 

γαῖ. μαθοῖ ἴπ πιᾶγρ. χ. τὸ ὑποζυ... σου, ρΙῸὸ φαΐθι5 7), Ἰερ. πειὶ πεκῖῶ ---- “6 εἴτε- 

τπεεῖρε..... Ξ- γαῖ. μαχροχρονιονὴτξ) ΠῚ. -- ΚΓ. υαχροχρογιος γένῃ -- τ πεκρποεικ. 

18 τπεκρώτε. -- Ναῖ. εἴ τηρπΊΡῃ. Γαραγ., Υ. τε στ. ὁ οὐ φονευσεις. ἰότου μοιχεύσεις 

-- 39 πμεκραπτρε ππουκ -- ΡΤ.) ΠΠΘΠΠΡἢ. ΟΠ}. ἩΠΟΥΣ -- ΠΗΠΟΎΙ ΤΑ ΤΡΕ ΡΙῸ ποΥ- Ὁ 

Ἄλτττο τος ὅπερ δύτδιο 8. -- ΡΤ.) τ. πεῖηὼ --- “5 πουποσ΄ (510) -- ἀγώ χκπογώρ, (516) 

εὐῶπε, π1. -- σᾶθς. χάνι οὐ προςεθηχε -- ἴῃ ἤπε πῃηθηρῃ. Γαραγ. δάά. πᾶχεὲ πδόις,. ᾿ 

αῖ. Παρ. ΒΌΡΕΙ [1πθᾶπ|. ᾿ 

Ώεαϊ. Ν, 12-23. 
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τετπΐ Πετ ΝΟΎοΪ εροΐὶ πᾶριχων᾽ ΝΕΤ ἈΑΦΎΔΗ, ψ10 ΝΕῪ πρὰ- 
4. Δοῖ : ΕΤΕΤΝ ΧΟ ψ553100 Ναὶ ΧῈ ΕἸΟ ΦΉΗΤΕ ἃ ΠΧΟΕΙΟ πεν ΠΟῪ- 

τε τοᾶβονπ᾽ ἘἐπεοιεοοΎ δἀΎω ΠΕΟΦΡΟΟῪ ἄπο τὶ ἐροῦ! ΕβΟἋ 

δὴ τάλητε ππτοᾶτε' ορδΐ ολλ ΠΟΟῪ ΠΡΟΟῪ ΔΝΔῪ ΧῈ ΠΟῪ ΤῈΕ 
5 πᾶζοδχε ἈΝ ρώλλε ππο. 'ΤΕΝΟῪ 6Ε χε ΠΝΕΝΑΛΟΎ Μὴ πῈ τεῖ-ς 

ςς μκποό ποᾶτε Ο(01᾿ εβολ᾽ ενδνοΎωρ, πον ΕΤΤΟΟΤ Ν᾿ εὐ Τ ΑΛ 
90 ΟΝ᾽ ΕἾἸΕΈΟΜΛΗ ἈΠΧΟΕΙΟ ΠΕΝΝΟΥ ΤΕ ὙΠΝΔΑΛΟΎ ΠΕ’ ἄ τὰρ 

ςς ΜΒΟΔΡΖ Ἢ πιϑλ' πεν τ δ σ ΤΑΣ ΕἸΈΟΛΛΗ ἙΠΗΟΥΤΕ ΕΤΟΝ᾽ εα- 
᾿ς κα ὐᾶχε ΕΒΟΔ ΟΥ᾽ ὙΆΛΗΤΕ ΠΉΟΔΤΕ ΝΉΕεΝρε ΔΎ δῶν. τ 

᾿ς πεκουοὶ 686 ΠΉΟΚ ΕΡΟΥΝ᾿ ΠΟΤ ΑΑ ΕἘΝΕΤ ΠΝ Δ ΧΟΟΥ πᾶκ ΠΟὶ 
᾿ς πῶχοεῖο πεκνοΥ τε ἄγω ππτοκ πσᾶχε πᾶν κατὰ φβ’ 
μπὲ τον ΧΟΟΎῪ πᾶκ᾽ ΠΟόῚ πχοεῖο ΠΕΝ ΝΟΥ Τ ε΄ ΠΤ ποτ ἂχ ἐρο- 

98 ΟὟ ΝΎ ΠΑΔΎ. ΔΎΩ ΠΧΟΕΙ͂Ο ΔΟσΟΎΤ ΑΛ ΕἘΠΕΡΡΟΟῪ πνετ πο δχε 
ἜἘΤΕΥΝ ΧΩ ἈΔΛΟΟῪ πᾶϊ πεχᾶο] πᾶὶ πόὶ πχοεῖο χὲ δίοω ται 

᾿ς επερροοῦ πνπώᾶχε ᾿"πεΐδλδοο ΠῈΝ Ὑ ΔΎΧΟΟΥ πᾶκ' ΝΑ ΠΟῪ πᾶ- 
Ὁ9 χε ΤΗΡΟΥ “ΠΥΎΔΎΧΟΟΥ. πι3κ πετηδ τ᾽ ̓ ΠΕΎΡΗ τ᾽ ετρεοζύωπε 

διτδὶ ΠΡΗΤΟῪ ΕἸΤΤΡΕΎΡΡΟΤΕ ΦΗΤ᾽ ΔΎΩ ποερᾶρερ, ἐπ ΔΕ ΤΟΔΗ 
᾿ς ΠΝΕΎΘΦΟΟῪ 'ΤΗΡΟΎ χεκᾶο ἐρὲ ΠΠΕῪ ΝΑ ΠΟΎΟ πε ἈλλΛΟΟΎ ἈΝ 

Πὺ ΝεΎκεθηρε οὐὰ εἐπερ: ΠΤΟΚ ὅψλοοῦε ΠπτΧΟΟΟ ἩΔΎ χε Κτε- 
δὶ ΤΗΥΤΝ ΠΡΉΤΩΟΥΝ ἐπετπλᾶππε ΠΡΉΎΟΚ Δε ἄφερᾶ τκ ν- 
᾿ς πεῖμεδ πλλλλδὶ ΧΕ ΕἸΕῚ ΔΎΟ Εροκ᾿ ΠΝΕΝ ΤΟΛΗ ἈΝ πλικδιωλαδ᾽ 

᾿ς πᾶϊ εΕἸΚη ἃ ΤΟΔ βΟΟΎ ΕἘροοΎ ΕὙΤΡΕΥΔΔΎῪ ουὰ πκὰρ πᾶϊὶ εἶγνὰ- 
8). τἄᾶδο᾽ ΔΎ πκληροπολιᾶ. δΎω ΕΤΕῸ περᾶρερ᾽ εειρε κἂ τ ἃ 

᾿ς πεολλοτ᾽ εν τὰ πχοῖο ΠΕΚΗΟΥΤΕ ον ΕΤΟΟΤΚ Ἀπλοο  Πππεκ- 
Κ᾿ ΡΔΤΚ εοΟὙΝδλι' ΟὟΔΕ ἐρβοῪρ δἄλλὰᾶ κἄτὰ ΤΕΘΙΗ ΤΉΡΟ 

᾿ς ΕΝ Τὰ ΠΧΟΕΙΟ ΠΕΚΝΟΥΤΕ φοὼν ψΜ3,4100 ΕἸΤΤΟΟῪΤ Κ᾿ ΕΤρεκάλοοςϑε π- 
ΉΤΟ, χεκᾶο ἐὐεῖλατον πᾶὰκ ΜΉΤΕ ΠΠΕῚ πᾶ ΝΟΎΟ πε φλλλοκ᾽ 

58 ροβῖ πδροζῶπ᾽ ςοά, οπλ. τηροὺ --- ὅἢ τδὶ ἀδαβί 1Π σείο 5 -- πετοντε -- σῦδθς.; 

χα, Φπουΐ -- ΔΗΔῪ ῬΙῸ δἁπηδὺ --- “5 τεπον δέ, Π|. -- σγᾶβθς. χαὶ νὺν --- ὃ δὼ τὰᾶρ 

᾿ ποδΔρΡΕ ἡ πος -- τη., ρΓ. τις γὰρ σαρξ τις --- ἴ δέ ἀξεδῖ ἴῃ στ. εἴ πλ. -- πτοώται 
ἘΠ ΕΤ.... Ξ- ΑΙοχ. ἀχουσοὸν οσὰ εαν; Π. ΟἿΠῚ ΡΥ. ἄχουσοὸν παντὰ οσὰ ἂν -- πΕκΟΥ ΤΕ 

Π ρηυ5;, Π1]. (ΠῚ σ΄. ὁ θεὸς ἡμῶν -- κᾶτᾶ φῷβ' πιλα᾽, ΠΙΘΙΏΡΗ. -- ρΙ. πᾶντὰ οσᾶὰ ἂν 

-- 38 πε ΔΎΧΟΟΥ πδκ -- ΡΓ.; ΠῚ. ΠΗΕΤΔ ΎΟΔΙ ἀκακοον ὠδροὶ --  πῦδε ἄδαβί ἴπ 

᾿ς ρρἴετϊβ --- 3. ππεύφοου, τῇ. -- ρῦᾶθς. πηπιέροον --- ὃ τπτοκ 811] οἠλ. --- "' ρΡοβῖ πιλι- 
᾿ς καιώνα τὰ. εἴ συ. δάά. χαι τὰ χριματα -- ΕἸΡΕΥΔ δ, [ἢ. -- ΕΓ. ποιείτωσαν οὐυτως; 

ς Αἴδχ. οπι. ουτως --- 5 ετετπερδᾶρερ᾽ -- 5Γ.» ΠΊ. εκέδρερ, -- εειρε -- σσᾶθς., Πλ. ἔδυ ΤΟΥ 

᾿ -- ππεκρδᾶτκ -- π|. εἴ ΑἸδχ., σι. οὐχ εἐχχλινειτε -- δ δι ἈᾺΔ ἀεαβῖ ἴῃ ρῖ. οἵ π1.-- ωπε 

ΠΟ ἌΡΜΟΚ -- ΓΙ.) ΠῚ. “ΕΛΑΚ, : 

Ὦεαϊς. Ν, 24-.33. 

ἜΠΟΟΪΝΕΩΣ 
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ἩΤΕΎΠΕΙΡΕ ΝΟΎΛΛΗΗΘΘΕ ΠΡΟΟΎ διχλς πκᾶρ, πᾶϊΐ ετετπάκλη- 
1,1 ΡΟΝΌΛΑΙ ἅκλλοο : ἀΎω πᾶϊ πὲ ΠΕΝ ΤΟΛΗ ἈΠ πλικδιω- 
κ᾽ ἈΝ πρᾶπ' ἐπ Τὰ πΧΟΕΙΟ ΠΕΝ ΝΟΥ ΤΕ ΦὼΝ ἈΝΛΛΟΟΎ ΕἸἼΤΟΟΤ' 
ετοᾶ βω τ ἘΡΟΟΎΟΡΕΤΡΕΎΤΠΕΙΡΕ ἈΛΛΛΟΎ οινδὶ οι πκᾶρ πᾶΐ π- 

3. ΤΩΟΤΕΝ ΕἸΕΤ πὰ βωκ᾽ ΕΡΟΎΝ Εροο᾽ ΕΚΔΗΡΟΝΌΛΑΙ ψλλλοο 5 χεκᾶσ 

ΕἼΤΕ ΝΕΡΡΟΤΕ ΦΗΤΟ ἈΠΧΟΕΙΟ ΠΕΝΝΟΎ ΤΕ εἐρᾶἄρερ᾽ ἐπεολικᾶι- 

ωλλὰ ΤΗΡΟΎ ἈΔΛῈ πΈΘΕΝ ΤΟΔΗ" πᾶὶ ἄποκ εἴπ ΤΑ ΔΎ ΕΤΤΟΟΤΚ 
ἈΛΠΟΟῪ  ΠΉΟΚ ἈΜΝῚ πεκώηρε ἄγω πώθηρε ππεκηρε' ἩΠῈΘΦΟΟῪ 

8. 'ΤΗΡΟῪ Ἀπεκωνϑ΄ χὲ ΕΤΕΎ ΝΕεΕΙρΡΕ ΠΟΎΛΛΗΗεΕ ΠΡΟΟΎΥ: οὠτλξ 
ὅδε πΙΗΔλ πγρᾶρερ, εεἰῖρε χεκᾶο ἐρὲ ΠΠΕῚ πᾶ ΝΟΎΕ πε ἈπλλοΚ΄ 
ΔΎΩ χεκᾶο ΕἸΤΕΤ πεδυδὶ ελλὰ τε κὰ Τὰ θὲ εν τ δ ᾶχε πϑι- 
»δκ πόι πχοεῖο ΠΝΟΎΤΕ ΝΝΕΚΕΙ͂Ο ΤΕ ΕΤΤΡΕΟΤ πᾶκ᾽ πουκᾶρ, 

 εὐἰ9ΟὟὝε ἐρῶτε εβοᾺ δι εβιω: πᾶϊ πε πλικδιωμαᾷ ἈΝ π- 
δᾶπ᾽ εν τὰ ΔΝ ΎοΟΗο φὼΝ ἈΛΑΛΟΟῪ ΕἸΤΤΟΟΤΟΎ ΠΠΏΘΗΡΕ ἈΠΙΗῊΔ 
ΘΝ ΤΈρηλλοΟ ΝΜ ΤΕΡΟΎΕΙ ΕβΟᾺ οῷν πκᾶρ, πκηλλε ΤΑΣ ΠΙΗᾺ 

5 ΠΧΟΕΙΟ ΠΕΝΝΟΎ ΤΕ, ΟὙὰ πὲ πχοῖΐο: δΔΎΩω εκεββδερε πχοῖο πεκ- 
ΝΟΎΤΕ ΕΒΟᾺΔ δῖ ΠΕΚΡΗῪ ΤΉΡΟ 10 ΠεκλλεεΎε ΤΉΡΟ ΔΎΩ δὴ 

6. ΤΕΚΨΎΧΗ ΤΉΡΟ᾽ ΔΎΩ ΕΒΟΔ οὴ᾽ Τεκόολα 'ΤΉρο. "ἍΠ πεΐυδχε 

εἴρων ΞΔ ΟΟῪ ΕἸΤΤΟΟῪΤΚ ἈΜΠΟΟῪ λδρουζυωπε ρ35 ΠΕΚΡΗΤ ΔΎΩ 
τ ΟΝ ΤΕΚΨΎ ΧΗ, ΕἸΡΕΚ Τοῦ Βε πεκῦηρε εἴροου ἄγω χεκᾶσ. 
εκεωᾶ χε ΠΡΗ ΤΟΎ ΕκΚρΆλοῦῦ ολλ πεκηΐϊ ΔΎΩ εκάλοοςθε Ν᾽ τε- 
διΗ ἈΝ ορδὶ ΟΙΧΝ ΝΕΚΑΔΝΉΚΟΥΚ᾽ ΔΎ ἈΦ πεκνᾶ ΤΩΟΥΝ᾽ 

8 ετρεκορ ἀϊΪΟΟῪ ον ΕὙΆΔ ει Ν᾿ ΕΝ Τεκόι χ᾽ ΔΎΩ ΕὙΤΔΧΡΗΥ 

9 ἌΧ ΠΕΛΑΛΤΟ Εβ0λ ππεκβᾶλ' ΔΎΩ εκεορ ΔΙΟΟΎῪ ἐνετπουᾶ π- 
ι. ΝΕΤ ΝΗ ἘΜΝΠ; ΠΡΟΎΝ ΠΝΕΤ ἀπ θπε. ἄγω εοὔοὐᾶπϑωπε 

ΠΟ ΧΙΤΚ ἘΡΟΎῪΝ ΠΟῚ ποεῖ ΠΕΚΝΟΥ͂ΤΕ εἐπκᾶρ εἶ τᾶ πΧΌΕΙΟ 
ΠΕΚΝΟΎΤΕ ὡρκ ΕἸΒΗΗΤΤΟ ΠΝΕΚΕΙΟΤε᾽ ἀβρᾶρ δηλ ἈΝ ἰοδδκ᾽ 

ΥΙ, ὁ πειπουτε - ρΓ.», Πἢ. πετεμπουτ -- Ετοοτ δαβί ἴῃ σοίοθιβ -- ἈΞΑΔΟῪ ΓΙῸ 5“1- 

ἈΑΟΟῪ ---  πεππούῦτε -- Αἶθχ., Π|. -- ρσ. τὸν θεὸν ὑμῶν -- εἴπδταᾶδν., τῇ. Ξ- 51. εν- 

τελλομιαι --- ὁ οωτς δὲ, η1. Οἴἢ. δέ, ΡΓ. χαι ἄἀχουσον -“-- Εεῖρε -- »͵ΓᾶθΟ.) ΠΊ. Εδι ΤΟΥ 

- ακαλδκ ἀραπάαί ---  ξεωνοηο -- Π1,7) σῖάᾶδς, χυριος -- πε ΤῈ -- 5Γ.») 11. πεκον τ 

-- ἢγ. ΟΠ. ροβίγοιη πῇ τυκοΐα ---- ὅ ΠΕΚΡΗῪ ΤΉΡΟΙ 440 ΠεκΆλΕεΎῈ ΤΉΡΩ] -- ΠῚ. [6 47. πεκῷ.. 

πΉΡε τ. ὐτος πεκαλενι τηρου, Τ, -- ργᾶθς, εξ ολὴς τῆς διανοιᾶς σου, ΑἸεχ. χαρδιας 

ΡΙΓῸ διανοιᾶς --- ὃ ροβῖ πεΐωωδκε τῇ. 44. τηροῦ ---  χεκᾶο δριυηάαϊ -- πεκηΐ -- Π1.; 

5Γ. οἴα. σοὺ -- αἴ ρδὶ διχηνυ ονν ον τ πεκηδτωονπ᾽ Π1. -- στ. χαι χοιταζομενος 

χαι διανιστάμιενος --- ὃ ετρεκορ δίοου οπ᾿, ΠΊ. τ- ρῖ. χαι ἀφαάψεις αὐτα -- τεκδί -- ΡΤ.; 

τὰ. πετεπκι -- " εκεοοδίοου -- ΑἸ6χ., Π1. -- σῖ. γράψετε αὐτὰ -- επετπονδ ΡΙῸ επε- 

τουδ ὃ -- απ προὺν ππετπαδτουῶπε, Π1. -- σῖᾶας, χαὶ τῶν πυλὼν ὑμῶν --- “ αἰτ6- 

ταμπι πίκοειο πεκπούτε, Ναΐ. τἀηί1Π} Χύριος ; ΠῚ. ΠΕ ΠῚ ΚΓ. ΟΠ]. 

Ὠκδας. ΝῚ, 1-τὸ. 



| 129 

ἈΝ ἴδκωβ᾽ εἐτρεο τ πὰκ πρέεννοῦ ᾿ἀπολιο ἀΎω ἐπ Δ ΝΟΎΟΥ" 
πὶ Νἄϊΐ ΕΤΕῈ ἈΜΠΚΚΟΤΟΥ ρενηΐ εὐλερ πηᾶυᾶθονΝ πιλλ᾿ π δὶ ΕἼΤΕ 
ἥ ἈἈΠΚΑΔΡΟΎ φενεϑηΐϊ ΕὙσΉ χ᾽ πᾶϊ ετὲ ἈἈΠΚΟΟΧΟΎ ἀΎω ρεν- 
᾿ς ““δαΝελοολει ἈΝ ΦΕΝΟΟΝΗΠΧΟΕΙΤ᾽ πᾶϊ ΕΤῈ ἈἈΝΠΚΎΤΟΛΟΟΥ ΔΎΩ 
κα εκωυδπουωλι ΠΡΟΕΙ τῇ 5 ΤΗΚ᾽ ἐροκ' ετλλρπωβθ ἌἌπχοειο πεκ- 
᾿ς ΜΠΝΟΥΤΕ ΠΕΝΎΔΟΝΤΚ ΕβΟᾺΔ ολκ πκᾶρ, πκηλλε Εβ0Ἃ φὰλ πηΐ π- 
ΟΠ. ΤΕΚΑΝΤΉΟΆΟΔΆ. ΠπΧΟΕΙΟ ΠΕΚΝΟῪ ΤΕ Εκερροτε ΦΗ Τ᾽ ΔΎΩ 

εκεζῦλλε πᾶς] οΟὙᾶ Δα" ΔΎΩ εκετοόκ ἔροιο] πτωρκ Ἀπεερᾶπ. 
“͵ὥΆ͵Ἑ΄͵΄ ΝΝΕΎΝΒΟΩΚ᾽ ΕΟὙΕΦΤΗΥΤΝ 
ΝΜ ΗΉΗΕ ἸἸἜἘἸττ τ τῆλ τύ ριίξος Δ ΡΣ 

τ ΤΌ ΟΝ ἩΝΩΣ Δ ΟΚ εὐϑων ἈΞΛΛΟΟῪ ΕἸΟΟΤΚ Ἀ"ΝΠΟΟΎ" 

ΠΣ ἌΉποο ΠτοΎωλι ΠΡΟ ΔΎΩ ΠΥΚΩΟῪ ΠΡΠῊΪ ἐν Δ ΝΟΎΟΥ. ΔΎΩ 

18 ἘΝΕΟΟΟὟ ΝΥΟΎΩΡ, ΠΗ ΤΟΥ ΔΎΩ ΝΕΚΕΟΟΟΥ: ψΝΠ ΝΕΚΕΡΟΟῪ: 
᾿ς ποεᾶ δι πᾶκ λᾶπτε: ΔΎ ποᾶτδι πᾶκ ΠΟ πρᾶὰ τ΄ Μὴ π-’ 
ΟΜ ΠΟΥΒ᾽ ΔΎω πκὰδ πα ετοοπ πᾶκ ποεᾶδζυδι: πυχίοε ορκ 
᾿ς ΠΕΚΡΗῪ πτερπώβεω εἐπχοεῖο πΠεΚΝ ΟΥ ΤΕ ΠΕΝΎ ΔΝ ΤῊΝ ΕβΟῸᾺ 

τὸ φς πκᾶρ πἴκηλνε: ΕβΟἋ δὶ πΗὶ π ΤεΚ τολοδα: πητδοη- 
τΚ ΕεβοᾺ δὴ ὑνοδ πέρηλλοο ΕἸ ΔΎ: ΔΎΩ ΕἼῸ ΠΡΟΤΕ" πλλᾶ. 
ἜΤἼΤΈΕΡΕ 06] ΕἰΔΟΚΟ: δὶ ΟὝὙΟΟΡΕ: δὲ εἰβε ΔΝ ΔΟΟῪ ὐὐοπ π- 
ΠΦΗΤΕ: πητδαεῖνε Νὰκ εβολ᾽ ον ΟὙπετρᾶ εν ΟὟ ΝΟΥΠΎΤΉ ἢ 

ΟΠ ἈΜΟΟΥ: ΠΗΎΔΟΤΆΛΟΚ πλλᾶν πᾶ ΟΝ ΤΕΡΎΜΟΟ: πᾶι ποεοο- 
Ος ΟὟΝ 5.306] ΔΝ ΝΟῚ ΝΕΚΙ͂ΟΤΕ: χεκᾶο εβεθαῖκοκ: ΔΎω ποχῖχ- 

ΝΕΤ ὙπΔΟ Κ᾽ ἙΝ ΝΟ ΟΝ περ ππετ Δ ΝΟΎΒ πλλλλὰκ ΟΝ τεκ- 
ΠΟ ΔΗ ΔΎΩ ἈΠΈΕΡΧΟΟΟ ολλ ΠΕΚΡΗΤ: ΧῈ τά πολλτε: ἄγω πτὰᾶς 
18 ΧρΡῸ πΉΤδΔΟΙΧ ΔΎΕεΙΡε Νὰ: πνοό πόα. δΔΎΩ εκεεῖλλε ορι 

᾿ς ΠΈΚΡΗΤ: ΝΥΈΡΠΆΛΕΕΥΕ ἈΠΧΟΕΙΟ ΠΕΚΝΟΥΤΕ: ΧῈ πᾶ! ΠΕῚΤ τ ἄ ΧΡρο 
τς εοκ: ΕΤΡΕ δθλε πε πᾶκ: χεκᾶο εἰνᾶ τᾶρο ερᾶ τὸ ππΕΙ- 

12 τεκα τ ρλκΟδ Ἃ,, ΠῚ]. ΟῸΠῚ σῖᾶθς. ππτε ἐαετβωκ --- ἢ ττὰ ἀο5: πὶ ΡΟβίγα τα ΠῈ 

[οἰτιπα σοάϊοῖθ ᾿ργαθϑίδη 551Π1} 5. ἢ. νἱ --- ἍΠ]|, 25 εβπδιπουου δΎω εἐπεοώου, στ. ἴδη- 
Ο ἴα χᾶλας -- τῇ. ἐδ ΙΕΎ --- ᾿ἢ πεκΚΕσΟΟῪ : ἈΚ ΠΕΚΕΘΟΟΎ, ΠῚ. (ΠῚ ΟΓ. πεκΚΕΘ ΟὟ πελα 

πεκξοου -- ἄλλαδτε ἀςοβῖ ἴῃ οεἴοτίβ -- φοά. οπι. ἴῃ ἢπε πδκ --- “' πεκρητ -- Π1. εἴ 
ΠΑΙδχ., δῖϑες. Οπι. σοὺ -- περι τδο τ τι, τα. - ρσΓ. ἐξαγαγοντος σε -- πτεκαλ τ ρΑκΟ δι, 

᾿ ΠῚ. -- στ. ππτε ἔαβετβωκ --- δ τερύάλοο (510), ροϑί πᾶι οπλ. σὰπὶ ΑἸδχ, οὐχ δεῖς σὺ 

᾿ς χαὶι -- εβεθδκκοκ -- εὐβεθάκκοκ, ρᾶ3551Π1 βὶ ΡΙῸ (ἰ -- ᾿πποῶο οἵ... ΘῚ τέκϑδη, ΠΊ. εθρὲ 

᾿ πιπεθπᾶπεο ἐὐῶπι ἌΚΑΛΟΚ ἐπϑδε Ἧ ΠΕ ΠΕΚΕΦΟΟῪ, ΚΓ. Χχαι εὖ σε ποιησῃ επ᾿ ἐσχάτων 

᾿ς τῶν Ἡμέρωυ σου; Αἴεχ. ἐπ᾿ ἐσχάτω σου ---ἰἷ ΔΎΩ παπερχοοο -- ΑἸοχ., [ἢ εἴ ρΓ. Οἴῇ. χαὶ 
--- 15, ΔΎ εκεεῖλλε οι ΠΕΚΡΗΤ -- Π1.,) ΚΓ. ΟΠῚ. -- πᾶὶ πεττδκρο........ πε πᾶκ, 

τῇ, - στ, αὐτὸς σοι διδωσιν ἰσχὺν του ποιῆσαι δυναμιν. 

Πευῖ. ΥἾ, 11-14. ΠῚ, 11-18. [17] 

᾿ς ἉΙΔΘΎΚΗ᾽ πη τὰ πχοεῖο ὥρεκ ΕἸΥ̓ΒΗΗ ΤῸ ΠΝΕΚΙΟΤΕ: ΘΕ ἈΠΟΟΥ ἢ 

χε 

ἜΣ ἋΘ Ε 

πο ΠῚ 

ςΟ]. 2. 
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. ΠΡΟΟΥ: εοὐᾶπώ πε Ἅε πτερπωβῷ Φὴ᾽ οὐερπώβεω ἄπχοειο 
ΠΕΚΝΟΎΤΕ: πυβὼκ ΠΥΟΎΔΟΚ ποᾶ ΦΗΚΕΝΟΎΤΕ πώλλλλο πε λι- 

τε πᾶν: ΔΎ ΠΥΟΎΩΟΥ πδΎ: ΓΕΡΆΆΝΠΤΡΕ ΝΗ ΤΠ ἉΛΠΟΟΎ π- 
Ὁ ὙΠῈ ἈΝ πκᾶρ: ΧΕ οὴὶ ΟὙΤάΚΟ Τετ πᾶ Τἄκο ΠΘΕ ΠΠΚΕΘΕΘ- 

ποο πᾶ! ΕΤΈΡΕ πχοεῖο ΠΝΟΎΤΕ πὰ ΤΔΚΟΟΎ οΊρη ΛΟ  Π΄ τᾶ! 
ΤΕ θὲ Ετετ πᾶ τ ἄκο φΡι ΟἽ ΤΗΥΤΝ: ΧΕ ἌΠΕῚ ΠπουῦΤ Ἀν. ποᾶ πε- 

'ΙΧ,1 ΦΡΟΟΥῪ ἈΠΧΟΕΙΟ ΠΕΥΝΝΟΥ͂ΤΕ: ΟΟἾὟἿΆῚ ΠΙΗΔ: ΠΎΈΟΚ εκπᾶἄ- 
ΧΙΟΟΡ ἈΠΙΟρΡΆΔΝΗΟ: ΕὙἸΡεκβὼκ ΕἘΡΟΎΝ εκ λΎροπολιλι ὄποῆνοῦ, 

ΠΦΕΘΝΟΟ: ΕὙΧΟΟΡ εὐλᾶ ΤῈ Ερω Τ ΠῚ ΟΝ ΝΟδ Ἀπολίο ΔΎΩ “ΕὙΚΤΗΥ 
3 ΠΟΟΒΕῚῪῚ ᾶδορᾶι ΕἸπε: ΟὙΝΟδ Δὲ Ἄβθάηηζςθε ἐπδεϑσ" ΔΎΩ 

εὐχοσε πῦηρε ΠΉΤΟΚ πενᾶκ: Νἅᾶὶ ἩΤΟΚ ΕἸΤΕΚΟΟΟΎΝ ΧΑΛΛΟΟΎ: 
ΔΎΩ ΠΉΟΚ ἄκου τι ΕΥΒΗΗ ΤΟΥ: χε πῖλλὶ πεν πδεωυδρερᾶ Το 

8. ΟὟΒΕ πῴῃηρε πεπᾶκ᾽ ΔΎΩ ΕΚΕΕΙ͂ΔΕ ἙἈΠΟΟΎῪ χε πχοεῖο πεκ- 
ΠΟῪ ΤΕ πᾶ! πετλλοοςθε ΦΊΘΗ ἌκλλΟΚ : ΕὙΚΩΘῪ εὐοΎωςε πε: πᾶϊ 
πετ νὰ βΒΟΤΟΥ εβθοᾺ: ἀΎω πᾶ! ΠΕΤ πᾶ 0 Ὑ ΠΟῪ ΦΊΙΦΗ χκλλοκ : ΠπῈ|- 
ΒΟΤΟΎ Εβ0Ὰ ΝΟ ΤΔΚΟΟΥ ΝΜ ΤΕΎΝΟΥ κἄτὰ θὲ ππτᾶ πχοεῖο 

4 χοροῦ πἄκ: ΔΎΩ ἌΠΡΧΟΟΟ οι ΠΕΚΡΗΤ: φ'ν ΠΤΎΡε πχοεῖο 
ΠΕΚΝΟΥΤΤΕ θώω ΤῈ ἐβ0Ἃ ΝΝΊΦΕΘΝΟΟ ΘΊΦΗ ἌΚΆΛΟΚ: ἐκχὼ ψπλ00: 
χε ετβε νδλικδι: Ο ΟΎὙπῊ πτὰ ΠΧΟΕΙ͂Ο ΧΥΤῊῚ ΕἘΦΡΟΎΝ ετρᾶκλυ- 
Ροπολιῖ ταπικᾶρ, ΕἸ Δ ΝΟΥΒ᾽ ἀλλὰ εὐ θὲ ταν τώδο τε ΝἸΤΟΟΩ 

ΤἘΝΙΘΕΘΝΟΟ ΤΉΡΟΥ : ἐρε πχοεῖο πᾶ βο' ΤΟΎ Εβ0Ἃ Θίϑη χλοκ: 

19 εουδπώπε ἅἍἍε, ΠΊ. Ξ- ρῖ. χάνι ἐστι εαν -- ΠΥΟΥΔΟΚ ποᾶδ,, Π]. --  ρζ. οπίσὼω 

- ΒΕΓ γαγῖαθ ἰθοῖοη 65 οχ οοά. Το ηθη81 ἃ βαϊῖο Ὁ γηιαη: ραλῖτρε.... τ πε 

- 3 τπρε ἀπωώχπ ππρεϑποο -- ΠῚ]. εἴ δᾳΓ. - πδὲν, νον. πεκοΎ τε, Π], τ ΡΓ. 0 θεος 
- ρωττηντη. επλλδ χε -- Π1.») ΡΓ. ἀνθ᾽ ων --- ΙΧ, ῥγαθίοσ σοάϊσοτη Δ.) Ππαδθίαγ ἴα πῇ 
ἴῃ μος ςαρῖῖα ἰθοῖῖο ςοά. ΧοΙχ, ρᾶρ. Ὁ, 561 Ὑ, 6Χ 410 ΡΑΓΙΙΘΙ ποΐδηταγ ἰθοϊοπδ5 να 6 

51} [ποτὰ Ζ. ----ἰ Α. οηλ. τττοκ -- ΑΖ. εκηδίκιοορ ἀκποοῦ -- Α. ἐπιορδπηο -- ΑΖ, εκλη- 

ρΡοπολλει -- Α. πρεηποσ-- Ζ. ἐρώτῆ ἕαιᾶτε -- Δ. φεπποδ ἈἈποΐλιο ΕὙΚΤΗΎ, Ζ. εὐ- 

κητ - ΑΖ. ποοβτ --- 5 ΑΖ. οἱ. ε - τῇ. εἴ ῥῖ. -- Ζ. σῷ ἔπδιῦώσ ΔΎΩ εὐ κοορ 
- ΑΖ. οπῖ. τἴτοκ ροβῖ πηρε -- Ζ. πᾶπδκ -- Α, ΟΠ], χε δηΐβ πίοι -- ΑΖ, πετηδωδρ- 

Ερδττι ---- ἢ δου} οὶ ἴῃ ῬΙΙΟΙ φῖρη σοά. Χ ΒΌΡΘΙ νογϑα πὰ ἃ ΡΓ. πηδῆ. - ΑΖ. οὐγκωρ τ 
- Ζ. εγουώαι πε -- πίῃς Α. οὔ. πᾶὶ πετηδβοτοῦυ (Ζ. πετηδα του) ΕβΟἋ : δγῳ πδιὶ 

πετηδδότ που οΊϑη ἅκακοκ -- τῇ. οἵ σῖδος. -- Α. επειοτον (Ζ. πο οτου) ΕΒΟᾺ πεο}- 

τδκοον οὴ οὙὐδέπη -- πῃ. εἵ Αἰοχ. χαι εξολεθρευσει αὐτοὺς, χαὶ ἀπολει αὐτοὺς εν 
τάχει, ρτᾶθο, ὁπ}. χαι εξολεθρευσει αὐτους -- Α. εὐτᾶ πίοειο --- ὁ Α, δι πρε (510) 
- ΑΖ. αὠτε εβο0ὰἋ -- Α. ππειρεθποο Ζ. ππῖρϑποο, ϊογάμθ δἀά. πτῆρου -- Ζ. τᾶς- 

ἰκδίοο.... -- ΑΖ. τπτὰ πίοειο κατ ΕΡΟΎ ετρδ κληροποάλεὶ -- Α. ἀπκᾶρ,, .Ζ. ̓ κπεῖκδρ, 

- ΑΖ, ετπᾶποῦα δλὰλὰ ἀααπτώδο τε ἍΔΕ, πΐογαθθ ΟΠΊ. τος -- Α. πῆρεθποο, 

Ζ. ππεΐρϑποο -- ΑΖ. οὔ. "τηροὺ -- Α. ποεῖ πδοοτου, Ζ. πδοώπτον, 864 οὐ ἴῃ Τα- 

5ΌΓΑ τ’ γοῖρα ΔΑ ΑΔ ΒΗΘ ΦΊΦΗ ἀκλλοκ ΠᾺΡ. Π|. Γαραγ. οἵ ΑἸοχ., ἀθϑαηΐ ἃ σσ.. οἵ Υγ, 

Ὠεμῖ. ὙΠ], 19 τ ΙΧ, 1-ά, 

ἢ 
δ. 

ὴ 

᾽ 
Ὶ 
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Ετ θεὲ νεκλΊΚΔ ΟΣ Ύ ΝῊ ἀν: ΟΥ̓ΔΕ εἰ θὲ ΠΊΒΒΟ ἂν ἈΠΕΚΡΗΤ: 
εκη βωκ Ἐφ ΟῪΝ ἐπευκᾶρ, ΕΚ ΔΎΡΟΝΟΛΑΙ ψ34106}: ἄλιλᾶ ετ δὲ 
ταπολοιᾶ ΝΕΝΦΈΕΘΝΟΟ ἐρὲ ΠΧΟΕΙΟ ΠΕΚΝΟΥΤΕ πᾶ ΒΟ ΤΟΎ ΕβοΟἋᾺ 
διθη ὅΛΟΚ : ΔΎω χεέεκᾶο εβετᾶφο ερᾶ το ΠΝ ΕΟ λιΔ ΘΎΚΗ᾽ τᾶ! 
πτὰ πχοεῖο ὥρεκ ΕἸ ΒΗΗ ΤΟ ΠΝΕΎΠΝΙΟΤΕ: δειρᾶρφδλλ: Ἀ.Ν εἰοᾶ ἀκ 

δ ἈΠ εἴάκωβ: δΔΎω εκεεΐλλε 3 ΠΟΟΥ : ΧΕ ΕἸ Βεὲ πεκλικᾶ: "“ΟΖΎΝΗ 

Δπ ἐρὲ πχοεῖο ΠΕΚΗΟΥΤΕ πᾶ πὰκ ᾿πικᾶρ ΕἸΥ̓ΝΔΝΟΥΒ εκλυ- 
1 ΡΟΝΌΛΑΙ ἈΔΛΟβ: ΧΗ ΤΚ ΟΥ̓λᾶοΟ πδυ τ ᾶοκ: δΔῥριπέλεεγε ΔΎΩ 

᾿ λαπρερπώβεω: ἘΝΕΡΒΗΥΕ ΠΎΔΚΙ ΝΟΥδΟ πχοεῖος ΠΕΚΝΟῪ ΤΕ 

ΠΦΗ ΤΟΥ Ν᾽ ΤΕΡΎΛΟΟ : ΧΙΝ ἘΠΕΡΟΟῪ ΠΎΔΤΕΤΠΕΙ ΕΒΟᾺ Θλλ 
πκᾶρ πκηλλε δὴ ΤΕ ΠΕΙ ΕΒΟᾺΔ επιλιὰ : εἃ ΤΕΤ πότ ΕἸΤΤΕΤ ΠῸ 

5 ΝδτοΟτα ποὰ πχοεῖο. δἄυω οὴ ΧΩΡΗΒ ΔΊΎΕΤ Ν ΓΝΟΥδΟ 
᾿ς μεπχοεῖο: ἄγω ἃ πχοεῖο δών τ ἐρωτῆ εἣ ΤΗΎΤΝ εβετ- 

ΟΠ 9 ΤΗΥΤΝ Εβ0Ὰ Ἄποοπ. εἰνπᾶβωκ ερρᾶ! ἘΠ ΤΟΟΥ: ετρᾶχι π- 

᾿ Ὰ, 

᾿ πτδ πχοεῖο ΟἌΝ ΉΤΟ ΝΆΛΗΤΝ: ΔΎΩ δΔισώ οῃ9ν ΠΤΟΟΥ πρλλε 
ςς ΠΡΟΟΥ: ἈΠ ΦΡΉΕ ΝΠΟΎ(ΟΗ:;: ἈΜΠΙΟΎΕΛΑ ΟΥΕΙΚ ΟὙΔΕ ἈΜΠῚΟΕ ἈΞΟΟῪ: 
ΡῸΡ ἄγω πχοεῖο ΔΙ᾿ πᾶὶ ΝΤΕΠΔΑΣ ΟἾΤΕ ΝΩΝΕ: ΕὙΟΗΡ, δι3Ὰ 
ΟΠ ΠΎΜΝΗΒΕ ἙΠΝΟΥΤΕ ΔΎΩ ΝΕΎΟΗΡ, ἘΡΟΟῪ ΠΟῚ πᾶχε 'ΤΗΡΟῪ 
᾿ς πτὰ πχοεῖο ΧΟΟῪ ἐρωτΝ οὰξ ΠΤΟΟΥ: ᾿ΠΕΡΟΟΥ ΠΤ Δ ΤΕΤΗ- 
ἢ ΟΟΟΥῪΡ ΕΡΟῪΝ ο'ῷὰ ΠΤΟΟΥ: ἄγω ἄοωπε “πῆοὰ ϑΆλὲ ΠΡΟΟῪ 

Ἂ 5.Α, ετϑε πλικδιοού ΠΗ. δπ γ ΤΩ. οἵ δΓ. ουχ!ι δια. τὴν διχαιοσυνὴν σου --.«Α. οΥ̓́ἍΕ 

πτθβθο δι, π2. -- δῖαες. ουὸς δια τὴν οσιοτητὰ -- ΑΖ. πτοκ εκπδθὼωκ (Ζ. κηδβωκὶ) 

εκληροποάκει (Ζ κληροι....) ἅβακος.-- Α. ΟΠ. ΟΠῚ π1. [.45.47. ετβὲ τδποακιδ 

Ἄ ἀβηπς δὰ φιϑὴ ἀλλκοκ -- Ζ. ππείρεθποο ἔρὲ πχοεῖο δου τον -- στ. -- ΑΖ. ΔἈᾺΔ χεκδο 

᾿ς - πη. στ. χαι να --Α- πεατᾶρο (Ζ. ἔα ξετδρο) ερᾶ το π᾿ ΙΣΘΉΚΗ πΎδορκ ἀκαλοο 

Ὧ ππεκεῖοτε -- Π.,) Ζ. ὠὡρκ.... ππετπεῖοτε - Α. εἴ Ὗ., ρ᾽. πατρᾶσιν ἡμῶν -- ΑΖ. δΔβΒρᾶ- 

ΟΠ ῷδα Αἷ ἰοδδκ ἡ ἰᾶκωβ --- 5 Α οπι. δνω -- τῇ. -- ἃ τεκλικδιοούπη δὲ (Ζ. τλῖ- 

ΚδΙΟΟΥΠΗ) πχοεῖο δοΐ πᾶκ πεικᾶρ, Ζ. ἔἐρεὲ πχοεῖο δῖ (πδο ΒΌΡΟΙ νεῖβ. δῇ 

᾿ς αἷϊ. πηδη.}) πδκ “᾿πεῖκδρ, εστδ πους -- ΑΖ. εκ ληροποάκει ἄκϑεοοι. -- Α. χὲ ππτοκ ΟΥ̓ΆΔΟΟ 

 πηδωταλδκρ. Ζ. χὲ ππτκ ΟΥ̓Άδοο ππδιῦτακαδκρ -- ἴῃ ΠΟα. Χ τηθπάοβα πδῦτακδοκ 

᾿ς - -τΑΖ. δύ χπρρπωθτ -- Α. ἔπερβηουε (βἰο) -- ΑΖ. οἷτ περηάλοο. κα περοοΥ 
ῷ -- Α.. ΕεβθοἋ δὴ κηλδε -- σι. -- ΑΖ. ὡδητετπει εορδι εἐπειλλδὶ -- Α. δτετποώ --- ὃ ον 

᾿ς «ώρηβ οπ, Ζ. οἵ οὶ ψωρηβ, 564 οΓΓ[, ΒΌΡΘΙ ψ6Γ5. Ὁ αἰΐ,. τηϑῃ. -- Α. πχοειο δοιδώντ 

᾿ς α΄ ΑΖ. οπι. ἐρωτῶ αηΐα εχ ΤΗΥ Τ᾿ ΕΠΕΤ...... - ΑΖ. ᾿ποοπό, εἴ οπι. εβολ .--- 3 Α. εὖ- 

κ᾿ πδβωκ..... ετρᾶκι ΠΠΕΠᾺδΔΞ οὔτε πῶπε ΠΤ ΑΊΙΔΘΉΚΗ -- ΠΊ.,) Ζ. ετρδαϊ ππτεπλδᾶςξ 

ΟΠ ρεῖτε πώπε' πεπᾺδς πτλΙ  ΘΎΚΗ -- ΑΖ, τιδενο ον. ΟΑΛΤ ΤΟΥ ΠΆΛΗ ΤΙ -- Ζ, πε πεϊοΎελλ 

᾿ οεῖΐκ, Α. χξπιογώαι ποεικ -- Ζ. οὐδε ψβπεῖοε --- 'ῦ Ζ. ἃ πχοεῖς δα -- Α. ρᾶκ περοοῦ 

 --ἴτοτὰ ο νος πτᾶτετποώονρ, ἴῃ ταβασᾶ -- ΑΖ. ὉΠ1. ΟΠ 3}. εἴ σι. ]ῖ. ρα πτοοῦ, 

Πεαυῖ, ΙΧ, 5-τι. 

Τεπλὰξ οππτε πωπε: Νεπλὰ ΤΕ πῶπδε ΝΜ ΤΕΛΙΔΘΎΚΗ: τ δι" 

οὐ]; "Ὁ" 
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ΔΎΩ δ᾽΄1ε ΠΟΎΩΘΗ : πχοεῖο ΔΓ πᾶὶ ΜΠ Τεπλᾶξ ΟΠ ΤΕ πῶπε: 
ι2 πεπλὰξ ΠΥ ΛΙΔΘΎΚΗ: ᾿ΔΎω πχοεῖς ἀηᾶχε πλλλλᾶι: ΧῈ 
᾿ς ἸΤΩΟΥΎΝ ΠΥ ΆΛΟΟΙΘΕ ΕἘΠΕΟΗ Ὺ ΦΥ ΟὙΘΈΠΗ ΕΒΟΔ οι πιλλᾶ : χε δΔεᾶ- 

πολλαὶ ΠΟΙ πεκλᾶοο: πᾶι ΠΎΔΚΙΤΟ ΕβοᾺ οὰλ πκᾶρ ΠΚΗΆΕ: 
ΔΎπδραβὰ ΜΠ ͵ΕΡΙΗ ΝΎ ἄκρων ψκ3100 ΕἸΤΟΟΤΟΥ: ΔΎΤΔΑΛΙΟ ἍΔΕ 

:. ΔΎ ΝΠΟΎΝΟΥΤΕ ΠΟΎΩΟΡΤ : δγω πέεχε πχοεῖο χε ἄιωᾶχε. 
πλλλλᾶκ ΝΟΎΟΘΟΠ: ΔΎΩ ΟΝἸΔΎ εἴχω ψτ3ι00: χε ΔΙ᾿ ΔῪ ἐπίλδᾶοο: 

"“ ΔΎΩ Εἴ ΦΗΗ ΤΕ ΟΥ̓λᾶοο πδυῖτδο πε κΚἄᾶδνῪ ΝπΉ ἃ ὙΔΚΟΟΥ 
πτᾶάβθωτε περᾶν εβθολ ρᾶροο πππε: πτἄδκ πΟΎποῦ π- 

5 ΦΕθποοῦ εὐ ΧοΟρ᾽ ΔΎΩ ἔνδοϑα ἕλλὰ ΤῈ ΠΡΟΎΕ ἔπᾶϊ. ἄγω. 
ΤΤΕερΊΚΤ Οἱ ἀϊεΐ ἘΠΕΟΗ Τ ολλ ΠΤ ΟΟΥ ΔΎΩ ΝΕΟΛΑΟΎΡ, ΟΝ ΟὙοΟδ ΤῈ" 

1ὸ ρὲ ΤΈΣ ΟΠ ΤΕ ΟΝ πδόιχ. ΔΎΩ πΤΕρεϊΝ ΔΎ χὲ Δ ΤΕΤ Πρ- 

πΟβΒΕε ἈΠΕΛΛΤΟ ΕβθΟᾺ πχοεῖο ΠΕΤ ΠΝΟΎ ΤΕ ᾿ΔΎω Δ ΉΤΕεΤΝτᾶς- 
νλἴῖο ΝΗΤΝ ΠΟΎΝΟΥΤΕ ΝΟΥ ΔΎΩ ΔΎῬΎΕΤ κω ΠΟΥ͂Ν π- 

τ πτερίη ππτὰ πχοεῖο ρὼν χκλλοο ΕἸΤΕΤΗΥΤ Ν᾽ δἰ τοοτ ἔτε- 
πλᾶξ οὔτε πῶνε ΔΙΝΟΧΟΥ ΕβΟΔ Φὴ πᾶσιχ᾽ ΔΙΟΎΟΟΠΟΎ 545- 

Ι8 ΠΕΎΥΝΑΛΤΟ Εεβολ. ἄγω δίτωβο ἌΠεΛΑΛΤΟ Εβ0 ἈπΠχοεῖσ᾽ 
ἈΧΠΆΛΕΡ ΟΕΠΟΝ ΔΎ ΠΘΕ ΟΝ ΝΤΕΡΟΎΕΙ ΤΕ ΠπρΡΆΛΕ ΠΡΟΟῪ ἈΠ ΘΆλε 
ΠπΟΎΓΘΗ" ᾿ἀπεϊοΎυελι οεἴκ᾽ ΔΎΩ χαπεῖοε ἡΔΟΟΎ εἴτωβρ᾽ εν πε- 
ὙΠΝΝΟΒΕ ΤΗΡΟΎ Ππτ͵τὰ ΤΕΥ ΠΑ ΔΎ εὦ ΤΕῚ πεῖρε ἈἈΠΠΟΝΉΡΟΟ κ9“.- 

1 ΑΖ. αὐ ρὲ που -- Ζ, Ομ. πδὶ ροβῖ Δἴ - Α. ππτεπλδὰξ οἴττε τ ΙΔ ΘΉΚΗ, 

δταθο. τὰς δυο πλαχας τας λιθινας, πλαχας διαθηχης --- 2 ΑΖ. δ πεχε πίοειο 

τδι τὸ ΠΏ. οἵ ρ΄. -- Ζ. Ἀἀπεῖλαδ, Α. εβ0Ἃ οϑα πεὶ Ἱ!ᾶ' -- ΑΖ. χε δαδιοάλει.... δΎπδρδβδ. 

ΤἩΤΕΎΠΟΥ ΕΒΟᾺ Γ᾽ τεριη (-: ἢ. οἷ στγαβς.)..... δΎτδαλιο ΔΎ ΠΟΎΠΟΥΤΕ ΠΟΎΩΤΘ᾽ 

ΠπΟΥΩΦῪ οοά. Χ πηοηάπιπι 50ῖθ86 --- ἢ Α, πίχοειο πίδι. 14, Ζ, 584 τδι ΒΌΡΕΙ ψ6Γ5. ἃ 
αἰῖ, πηδῃ. -- ηΐα ποΎυοοπ ἴῃ σοά. Χ 68ἴ ΓᾶΒΌΓα {{1ΠΠῚ ΠΠ|6Γ.-- Α. εἴπ ἀκικοο πδκ -- ΑΖ. ἐπει- 

ΘΕ. οὗδον οΥ̓ΆΔΟοο πηδιυταλδκρ, Α. ΟΠ1. πε --- ι6 Ζ, τδῦτδκοοῦ -- Α. πτδατε ΕΒΟᾺ 

Ἀπεύρπάλεευε, Ζ. πτδ τ ἈλπεΎ Ῥπαλεευε ΕβΟἋ (Π2). -- σίᾶθο, ....«.τὸ ονομα αὐτῶν) 

-.αΑΖ. πτδᾶκδᾶκ, Α. ξουποσ, Ζ. εὐποσ πρϑποο, Α. εὐχοορ (510) ἐπδως ξλιδτε. 
ΕΦΟῪ επᾶι -- ρΡᾶρ. Ἀ.ΜΒ ςοά. χΧ ἀδϑβίηιϊ δή βυ}]αραπη εα γνοοὶβ εαρκοορ; ααϊΐϊηαας ἴο τα 

ἀδίποθρϑ ἱπίθγοιἀθγαηΐ: βθαυϊῦ δχ Π. ΧΟΙΧ ρᾶρ. οἷ, 568 ΤᾺ --- “Α΄ ἐπεοητ δὶ 
πτοοΥ. ΔΎΩ π ΤΟΟῪ περ λλορ, ΘῈ ογοδτε. (-- ΑἸεχ., ργ. εἴ 7. αἀ4, εὡς του ουρᾶνου) 

ερε τεπλᾶςξ οὔτε πῶπε. ΕὙΚῊ δή τάσιν οἴττε -- Π1., 77. -- στ. χαι αἱ δυο πλακες 

τῶν μᾶρτυριων επι ταις δυσι χερσι μου, Ναῖ. οπ. τῶν. μᾶρτυριων, εἴ ΑΙΕΧ. δυσι 

-- ᾿δ ροβὲ ἄἄπχοειο Α. οὔῇ. πετππουτε ΔΎ -- ἘΔ τευ τ δλλιο πουλαδοε πουῶτϑ, 

τῇ, εἴ ΑἸεχ. και ἐποιησατε ὑμῖν αὐτοῖς μόσχον χωνευτοῦ, ρΓ. οπ1. μόσχον -- Α. ΟΠ: 

ΔΎΩ δηΐῖς δτέτπκω -- ΡΤ. δά, ἰπ ἔπε ποιειν --- ἴ Α. διριὶ τοοτ -- ΕβΒΟἋ δὴ πᾶσί 

Ξ- τῇ. εἴ ΑἸεχ., δῖ. ἀπὸ ὃυο χειρων μου -- δἴογοσιπον -- η1. εἴ ΑἸΘΧ,, ρΓ. οὔ. αὐτὰς 

--Ί ἃ. ποὲπ οπδν. πθὲ πβπιῦορπ. πράλε προοῦ..... ἈΛΠΙΟΎΕΑΙ ΟΕΙΚ. ἈΛΠῚΟΕ ἈΔΟΟῪ. 

ετϑε πετπποβε (- πΠ1. εἴ ρΓ.)...... Ἀλπειποηροῦ (1. -- 1. τὸ πονηρον). 

Ὠρςαϊ. ΓΧ, 12-τ8. 

ἘΝ 
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ΝΣ δ  νϑμ ΝΝΝμμμδοιν δι» λα  ἀὐνων... .. ἃ. κι: «ὦ 
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19 ΠΕΛΑΤΟ Εβ0ῸᾺ Ἀπὸ ΠΕΤ ΠΝ ΝΟΥ ΤΕ εὐσών τ πᾶ δΎω τρρο- 
᾿ς πὲ εἴθε πόων Ὑ Ν ΤΕΚΟΡΥΉ᾽ χε ἃ πχοεῖο ΝΟΥΟΟ ΕἮῊ 'ἕΤΗΥΤ Ν᾿ 
᾿ς ἘΘΕΤ ΤΗΥΤΝ Εβο0λ᾽ ΔΎΩ οΝ πχοεῖο Δαο τι ἐροὶ ΟΝ ΝΕΘΟΟῪ 

 ΕεΕτρειοοτα εβολ᾽ Δίῳ. ΔΗ ΟΝ εχλλ πκε ἄδρωνπ “ἀπεουοεῖυ 
, .Ὶ ελλΔΎυ. δΔΎΩω πῆοβε πτδτετνᾶδο, ΕἸῈ πλῖᾶοε πὲ ἃϊ- 

αὐτο" δίρωκρ οι! δὴ ουοὰ τε. διδόχρο δῖδ δα πωηαλεθηλλ δη- 
πεοκυλκᾶ ἔλλὰ ΤΕ ΝῸΡ θεὲ πουζυδεΐωω" δἴπογνχε καπιυοεῖω ερ ρδὶ 
τ΄ ὐααανμῃ ΠΕΤ ΝΗΎ ἘΠΕΟΗῪΤ ΕΒΟᾺ οὴξ ΠΤΟΟΥ. δύΎωῳ οι 
᾿ς πκωρτ "πὶ ππίρδολλοο ἀυω ὃδὴὸ] περλρᾶ δ πταπίθυλαῖδ' πε- 
᾿ς πετπννουός "πχοεῖς ΠΕ ΠΝΟΎ ΤΕ ΔΎΩ ἈΞΠΕΎ ΠΝ ΔΟΤΕ ἔρος. 

ΔΎΩ ππτερεὲ πχοεῖο ΧΕΎΥΤΗΥΤΝ ΕΒΟᾺ ΟΝ κά της βᾶργνε 
᾿ς εοχω ψκλλοο χε βὼκ πεν πκληροπολλεῖ απκᾶρ πᾶὶ ἐἰπᾶ- 
δῖ: ΟπἄδΩ ΝΗ Π πε ποτ λι ποᾶ πᾶ χε πχοεῖο Ππετ ΠΝ ΟΥ- 

Ἅ ΘΡΟΟῪ Ἀπχοεῖος ΠΕΤ ΝΠ ΝΟΥΤΕ ΝΕΤΕΤΝΟ πὰ τ πᾶτε πὲ εἐπ- 
ῷ 
Ἢ Ἰκοεῖς᾽ ΧΙΝ εὐὐαύρβῇ ἩΤΔΟΟΎΟΝΘΟ ἐρῶ τῆ. 

᾿ . . . . . . . . . . . . . . . 

ΠΟ ΦΩΝ ψ15.100 ΠΝ ΤΕΤΗΥΤΝ: εἀ ΤΕ ΒΚ εὐὐλλοε ΠΟΝΚΕΝΟΎΤΕ: 
- ἩΤΕῚ ΠΟΟΟΥΝ ἈΜΔΛΟΟῪ ἄν. εοοϑᾶπουῶπε Ἅε πῆτε πχοεῖο πεκ- 

Ος μνοΥτε χιτκ ἐροΟΎΝ επκᾶὰρ : πᾶ! ετεκνδ ΧΙΌῸρ ἘΦΟΎῪΝ Εροε: 
᾿ς εκ Ύρογπολεϊ κλλλοο!: ἐκεῖ ἈΧΠΕΟΛΛΟῪ ΕΧῊῪ ΠΤ ΟΟὟ πκᾶριζιν: ΔΎ 

᾿ 
᾿ Α 185.Α. ἀκπίοεις πετπποντε - Α.») δ᾽. ΟΠ. ὑμῶν; εἴ ἢ1. πετππουτε -- Α. ἔἐτειδωπ τ 

Γπλα -ἰ" ἃ. αύὼ τὸ προτε ετβε πδώμπτ κατ τορτῊ (-- ΠῚ. εἴ ρΓ.) χε ἅἄππουτε (Π1. εἴ 

8: χυριος)ὴ ποΥδο...... δα οώτακ ἐροὶ φὰς πειουοει - ΡΓ., Π1. -- ΑΙθχ. εν τὼ χάιρω 

ἐχεινω --- 2.Α, ἃ πχοεῖο δῶμ τ ἐπ δᾶρώνπ ἔξαλδ τε ΕΠ ΤῸ] ΕβΟΔ. (Ξ Π. εἴ ΚΠ: .᾽ 

Ορῖᾶεο. Οὔμ. κυριος σφοδρα) διοοπξ εἰῖς πκε δᾶρων. φὰξ πεούοει --- “Α. δύω 

πετπποβε τα τε δ Δ Ὺ Ὲ θ νυ πῆς. πι08.}.-. τ διροκρα ...... πΕῸΡ θὲ πουωου- 

εἰ (5ις), Ὑγ, Ξ- στᾶβς. συνεχοψα αὐτον ὐερατεδιὰ σφοδρα εὡς εγένετο λεπτον" και 

ἐγένετο ὡςεῖ χονιορτος; πὶ. Γαραγ. οὔ, σφοδρα --- 3 Α. ρτε ππιίρδοιλοο. ον πελλοδ δ 
δ Ἡπτεπειθύλλιδ: πτετ  πουδο ἀπχοειο πετπποῦντε (-- Π1. οἵ ΑἸοχ., Τγ, - ργ. οὔ. τὸν 

θεὸν υμων) -- ἴῃ πε Α. οπ1. οσυπ ςεἴογὶ5 ΔΎ Ἀἐπετῖηδοτε ἔρου --- “ἢ Α, εβοἋ φῇ κᾶ- 

ΗΟ. Βδρπη. εχ ἄκαλοο. πη τῖτ. (μος ροβίγουημπι ἀδαϑβῖ ἴπ 4115) χε βὼκ εφρδι.... .νς 

πο πες ΡΟΟῪ. ΟΠ. ΟΕΠῚ ςοἴοῖ5. τεποεΐο πετηποντε --- ἦΑ, ππεέτπο..... εὔτᾶς- 

᾿ογοπ ας ἐρώτα. πυσαδαια ςοά. Τιοπάϊποηβι5 ἃ δάϊταβ 40 ἔγηιαη --- ΧΙ, 55. πτπτετη- 

πλδηδ -- πλανηθητε -- π|. οὔ]. εδτετπθωκ -- πορευθέντες --- 59 εοουδπωπε ἅἍε, 

ὃ ἴερτ. καὶ εἐσται; Π1. ΟΠ. χα! -- ρΡοβῖ ρ ἴῃ εκ αυροποααῖ αργαβα δϑί [Πτὸγὰ σπᾶὰ -- εχῖτ ἘΝ 

τοοῦ -- κδρίζιι -- γαριζιν. 

Ὀδαῖ. ΙΧ, 19-24. ΧΙ, 28-20. 

Ὁ ετλαδυ. “ἃ πχοεῖο Ἅε ον δῶν Ὁ ἕλλᾶ τε εχλλ πκὲ ἄδρων " 

8 Ῥ τε ΔΎΩ ἈΜΠΕῚ ππῖο ΤΕΎΕ Εροσ" ΔΎΩ ἈΠΕΤ πο ποᾶ πε- 

πι π.».. ὕὔὕὌὲ οἴλτω πη τ τον, Εβ0Ἃ ἊΣ τερίη: τῶι πτδι- ἢ 
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Ὁ ΠΟΑΘΟῪ εχ ΠΤΟΟΥ πεδιβ Δ: εἴς ΦΉΗ ΤΕ τᾶρ οε ρῷξ πεκρὸ 
ἈΧΠΙΟΡΆ Δ ΗΟ ΦΙΠΑΡΟΥ ΠΤΈΡΙΗ ΕΧῚ κλλλάπροττ, ΕΠΡῊ ολξ π- 
κἂρ, ποοᾶ πᾶ δ π΄ ΠΕΤΘΟΟΠ ΕΒΟἋ Φὴ᾽ ποᾶ ἈΣΠΕΛΑΙ Τ: ΕἸΦΗΝ ἘΦΟΎΝ 

“ ΕΥΓΟΛΥΟΝ: ΟΑ ΤΙΝ ΠΘῊΝ ΕἸΧΟΟΕ: ΠΡΉΩΤΠ τὰρ πετ πᾶ χίοορ 
ἈΠπίορλδπηο: ΤΕΥ ΒΚ ἘΡΟΎΝ ἐκ λΎροπολιί ππκᾶρ,: πᾶι 
ΕἼΈρΡΕε πχοεῖο ΠΕΤ ἸΠΟΥΤΕ πᾶ τ ἄδο ΝΗΤ ΤΟΝ ΟὙΚΔΎΡΟΟ: Νπε- 

Ὁ ΤΠΘΟΟῪ ΤΗΡΟῪ: ΔΎΩ ΜΠ ΤΕΥ ΠΟΎρ, οἴχως. ἄγω πτετεντ- 
δ᾽ΤΗΤΝ εεΐρε ΠΝ ΟὙεροᾶθνε ΤΉΡΟΥ: ἈΠ πἴρᾶπ: πᾶιὶ ἄποκ ετὖς- 

ΧΙ,1 ΘΝ ἈΛΛΛΟΟΎῪ ΝΕ ΤΗΥΤ  ἈΛΠΟΟΎ. πᾶι ἍΕε ΠπΗΟΎΕΡΟΔΟΝΕ 

ἊΝ ποᾶπ: ΕἸΕΤ πΔ ΓΟ ΤΗΤΝ ἘΡΟΟῪ εἀΔῪ οἴχϑε πκᾶρ: πᾶι. 
ΕἼΈΡΕ πχοεῖο ΠΠΟΥΤΕ πηπεκίοτε πὰ τἄδο πᾶκ: ΟΝ ΟὙΚΔΎΡΟΟ: 
ἘΝΕΘΡΟΟῪ ΤΉΡΟΥ πᾶ! ΕΤετ πᾶ ΔΎ: ΠΝ ΤΩΟΤΝ ΕΤΕΤ ποπερ: οῖχας 

9 πκᾶρ: δὴ ΟὙΤᾶΚΟ: ΕΤΕΎ ΝΕΤΑΚΟ ππευλὰ ΤΗΡΟΎ: πᾶ! π- 
ταΎυλλθε ΠΡΗ ΤΟῪ ΠΝΝΕΎΝΟΥΤΕ ΠΟῚ ΠΦεΘπΟΟ: πᾶὶ ΠΤΟΟΥΝ 

ΕὙΕΤ πὰ ΚΔ ΎΡΟΝΟΛΑΙ ἈΧΆΛΟΟΥ : εὐΔΎΤ δε ϑηοΐὰ εἐορᾶϊ ἐχπὶ π- 
ΤΟΥΪΗ ΕἸ ΧΟΟε: ΔΎ οΥχΧΝ πεκρώου: ΔΎ οἄρΟΟΎ ΕΝΈΝΟΘΗΝ 

8 ΕΤῸ πρδιβεο: ΝΕΎΓΘΗΥΕ ΕἸἼΕΤ περ ρον: ΝΕΥΟΤΎΖΔΗ ΕτΤε- 
ὙΠΝΕΟΥΎΟΟΠΟΥ : ΠΕΎΚΕΕΙΕΡΟΘΗΝ ΕἸΤΕΤῪ ΠΕΚΟΟΡΟΎ ΠΕΎΥΣ ΔΎΠΤΟΝ π- 
ΠΕΎΝΟΥΤΕ ΕἸΤΤΕΎῪ ΝΕΡΟΚΡΟῪ οὴ᾽ ΟὙΟᾶ ΤΕ: ΠΤΕΤ πβτΤε ΕβΟᾺ κ.- 

. πεΥρὰ Ν᾽ ΕεβοᾺ ρα πλλὰ ετλαδΔῪ: ΠΝΕῚΠΕΙ͂ρΕε ον δι ἈΠΧΟεῖΟ 
πετπποῦτε: δἄλλᾶ ορλκ πλλὰ ΕἸΤεο π ΔΟΟΎ ΤΩ] πόὶ πχοεῖο 
ΠΕΤΝΝΟΥΤΕ: ΟΝ ΟὙεΐ ΝΝΕΦΎΔΛΗ: ΕΤΡΕΥΤ ΔΎΕ πεορᾶν ολλὶ πλιὰ 
επταλλαδ Ὺ ΔΎΩ “ποεεπικά δὶ φγδλοβ: ΤΕ πΓΟΥΟΙ ΤΕ πβκΚ 

σι 

9 ροβί π ἴῃ ποᾶρου δῦγαβα ἰΐοσγα τπᾶὰ --- ὅὅ 
8, 

εἴς ϑῆη τε τᾶρ οε φβᾶξ πεκρο, Π|. -- ῥΓ. 

οὐκ ἰδου ταυτὰ περᾶν --- δ τὰρ -- ρτ. εἴ Ἧ7., πὶ. Γαραγ. οἵα. -- πετπποντε - γαῖ.» 

δι. ὁ θεος Ὥμων; Π.ΘΠΊΡἢ. ΟΠΊ. -- ΠΠΕΎΤΦΟΟΥ ΤΉΡΟΎ, ΠΊ. - σῖ. πάσας τᾶς ἡμερᾶς 

- Ροβῖ '"τΤηΗΡρΟῪ π|. [αϑαγ. δα. σαπὰ ΑΙοχ. χαι Κληρονομησετε αὐτὴν -τις 3 πτττεέτεῖ- 

ἔφτητη, οἴαπ ἱπέγα ΧΙ], ', πὶ. -- στ. φυλαξεσθῦε -- ππητογεροᾶοπε, ΠΏ. -- σσαθό. τὰ 
προςταγματα αὐτου, ΑἸοχ, τ. προςταγ. μου -- ρώπ, πὶ. -- στ. διδωμι -- αηἴο χκποον 
ὉΠ8 1Ιἴοτα δῖ ἀργαϑὰ --- Χ]], ὁ ἄδι Ἅε, σύ. χαι ταυτᾶς π. ταπίι!η}) τδι -- οικας πκᾶρ, 

Ξ- ΑΪθχ. Π1. -- 5Γ. ἐν ΤῊ γὴ -- πποΟΎ ΤΕ -- ΡΤ.) [ἢ. πετεμπον τ εἴ ΟΠ. πηπεκἴοτε, δῖ. πα- 

τεέρων ὑμῶν; ΑἸεχ. εἴ γαῖ. πάτερ. ἡμῶν --- ὅ ππεναλδ ΤΗΡΟῪ -- Π1.7) ΚΓ. τοὺς τόπους 

- πσί πρεθποο -- ΠΠΘΠΊΡΗ., σῖγᾶθο. ΟΠ. -- εὐδΎτδιλε θηοῖδ (5ϊς Ρ45511), σαδῖα τ! ΟΠ. 
- πγ. ροβῖ πιῦίῦηπ δα4. πιβεν --- ἦ ροβῖ ῬΥΪΠΠΠΠῚ ρ ἴπ... Ορϑώρον εβϑῖ 5ρα[ ΠῚ 
ψΔΟΌΓ ἘΠῚ115 ΠΟΘ σαραΧ,, 4186 6ϑῖ δργαβᾶ -- πευτ ἈΥπ του ππευποῦστε, 1. τ ΡΤ. τὰ 

γλυπτὰ των θεων. αὐτῶν -- ππετπβωτε -- ἢ]. εἴ Αἰοχ., ργ. ἀπολεῖται --- " ποεῖο 

πετπποῦτε -- Αἰοχ., σγᾶθς. .....0 θεὸς σου, τ. ἰδηία πῇ πδόιϊο -- οὐ οτεῖ ππευλη, 

ΑΙδχ. εν μιχ τῶν φυλων ὑμῶν; π,. εβοἌςθενς πετεμ  Υ ΔΗ, 8. ἐν μιᾷ τῶν πόλεων. 

ὑμῶν -- ποεεπικδιΑϊ ἀκάλοβ (516) -- επιχληθηναιν, Π1. ΟΠΊ, 

Ῥεαῖ. ΧΙ, 30 --- ΧΙ, τ-ς. 
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δ ΈΦΟΥΝ εἐπλλὰ ΕταλΔΥ: ΠΤΕΥΝ ΧΙ ἘΑΔΎ ΠΝΕΥΠΟΔΙΆ: ἈΝ 
᾿ς μπΝετπθηοϊᾶ: ΚΝ ΝΕ ΠΑΠΑΡΧΗ: ΜΝ ΝΕῪ ΠΡΕΑΛΝ Τ: ἈΚῈ ΝΕΤ ΠΟῪ- 
πο: δΎω ΝΏΗΡΕ πλλίοε ἩΝΕΎ ΠΕΦΡΟΟῪ: Μὴ ΝΕΤ ΝΠΕΟΟΟΥ: ΠτΕε- 

ςς πποΎῶμ ρα πλλὰ ΕΤΆΑΔΎΥΎ: ἈἌΠΆΧΤΟ ΕβῸΔ πχοεῖος πετπ- 
ΟΠ ΜΝΟΥΤΕ: ΤΕΥ πευφρὰ εν ΝΕΡΒΗΎΕ ΤΗῊΗΡΟῪ ετετπᾶρὶ το- 
ΠΟΥ ΤΗΥΤΝ ΕἘρΟΟῪ εἄδλγν: ΝΡΉΩΟΥΤΝ ἈΠΝῸ ΠΕΤΝΟΘΗΡΕ: χε πΧοεῖο 

Ἢ 8 ΠΕΚΝΟΥΤΕ ΝπΔΟΛΛΟῪ εροκΚ. ἈΝΕΤ πεῖρε προ πῆλι: ΕἸΤΕΤ πεῖρε 

Ἵ 

ἈΣΟΟΥ: ΠΉΤΟΥΤΝ Ἀπιβλὰ ἈΚΜΠΟΟῪ πονὰ ᾿πογὰ πετερᾶνδβ ἢ 
9 ἈΞΠΕΟΒΑΤΟ Εεβ0ο: ἈἈΠΑΤΕΤΝΕΙ τὰρ δ ΤΕΝΟῪ ΕἘΡΟΎῪΝ επε- 
ΟΠ ππαδνλλτον: ΔΎΩ ἐρ ΟΝ ΕΤεΚλΎροπολαδ: τὰ! ΕΤερε πχο- 
ὸ εἴς ΠΕΤΠΝΟΥΤΕ πᾶ τᾶδο ΝῊΤΠ: ΔΎΩ ΠΤΕΤΝχΧίοορ ππιορ- 
Ε; ἌΔΠΗΟ: ΠΤ ΤΕΤ ΠΟΥ, οιχλι πκᾶρ: πᾶ! ΕΤερε πχοεῖο πετπ- 
Π κΝΟΥτε πᾶ τ άδο ΝῊΤΝ ΠΥ ΔΎρονολλιδ'᾽ ΔΎΩ ΠΟΡΛΕΤΝ ΤΗΥΤΝ 

 εΕβοδλ ον Νετ ΝΙΝ ΧΕΕΎΕ ΤΗΡΟΥ: πᾶι ετϑλὰ πετπκωτε: ΝτΕ- 
τ τποΎωρ, οχιλ πκᾶρ οὴ οὐώρεχ: δύω ποῦὼπε ρᾶς πλιὰ 
 εΕἼΕρε πΠΧΟεῖς ΠΕΥΤΝΝΟΥ͂ΤΕ ΝΑΟΘΟΎΠΟ: ΕἸΡΕΥΤ ΔΎΕ πεορὰ π- 
ΠΟ ΡΗΤΟΙ: ΕΤΕΎΤΝΕΧῚ κὐπλλᾶ τα Ὺ ππκὰ Νιλὶ πδἂὶ εἴρων 35- 

᾿ς ΜΟΪΟΥ ΝΤΉΡΕΤΗΥΤΝ ἩΠΟΟΎ ΝΕΥΠΟΔΙΆ ἈΜΝ ΝΕΤ ΠΘΎΟΙΔ᾽ ΝῪΛΠῈ 
ΠΟ ΜΕΎΠρελπτ: ἀΎω παπᾶριχη ΠΝΕΤ ΠΟΙ: ΔΎ πκᾶδ πἴλλ Ετ- 

ΟΠ ροτπ δ΄ ΝΕΥ ΝΆΩΡΟΝ: ΕΤΤΕΤῪ ΠΔΕΡΗῪΤ "ΝΝΔΛΟΟῪ 'ΤΗΡΟΎῪ ἈΠπηΝοΟΥ- 
1. τε ΕἼΕῚ ΝΕΕΥῬΡΑΝΕ ἌΜΠΛΛΤΟ ΕΒΟᾺ ἈΠΧΟΕΙΟ ΠΕΤ ΠΝΟΎΤΕ: 

Οπτῶτη ἊΝ ΝΕΤΝΏΘΗΡΕ: ἈΝ Νετνώθεερε: ΚΝ ΝΕΤ πολλο Δ Ἃ 

ΟΠΦΟΟΥΤ : ΚΝ Νετ πολλὰ πορίλλε ΔΎΩ ΠΆΕΎΕΙ ΤῊ ΕἸῸΝ 
᾿ ΝΕΤΝΠΎΔΗ: ΧῈ ἈΝΝ ἌΔΕΡΙΟ (ΟΟ0Π πᾶς: ΟΥΔΕ ΚΛΎΡΟΟ Φὴ Νετπ- 
Ὡ Ἑ“ἀνωπε ΝΉΛΗΤΝ. ΦΤΗΤΝ ἍΔΕ ἐρῶτν ΕΠ ΤΡΕΚΤ ἃ ΔῸ 
μ ερρᾶι πνεκό διό 'ϑὴν δὰ πἴλα ΕΤεκΗ ΔΗ ΔῪ ἐροο]: δἄδλλᾶ 
ν᾽ 

᾿ς δ ΜΕΥΠΡΕΛΎ (510) ΡΙῸ ΜΕΎΠΕρΡΗΤ -- εὐχᾶς ὑμῶν -- ροβῖ πετπουώς Π1. ΠΠΠῚ σΓ. 
᾿δάά. και τὰς ομολογιας ὑμῶν --- ἴ ππτετπενῴρδ -- εὐφρανθήσεσθε -- εαδν ἀρεβῖ ἴῃ 

᾿φοτετῖς παῖ πετηρε, Π|. -- στ. χαν οἱ οἰκου ὑμῶν -- χε ρῖὸ χαθοτι -- τοτὰθ οὐκοῦν 
ΡΟ ἴπ πδιολκου ἐροκ ἴῃ Γαβαα --- ὃ ετετπεῖρε..... τῶ τῖ -- η. Γαρα7.5 Ἧ.-- στ. ὁσὰ 

ἥμεις τ ποιουμεν --- ἐπεττλαδιται τον, Γῆ. -- ΘΓ, ΟΠ. ὑμῶν -- πεν ΠΟῪ ΤΕ, ΒΓ. θε ξΞος μῶν. 

ι πετππουτε -- ΑΪοχ., σοῦ. θεὸς ἡμῶν; Π1. ΟΠ]. -- πε λΥΎροποααῖδ. (510) -- τῖδι ᾿ ΠῚ ΟΠ. --- 

ε δῖ πετπκωτε, Π]. ετκωτΐ ἐρώτεν, συ. τῶν χυχλῳ -- οΥχαι πικᾶρ ΔΙΤΟΓΙ ΠῚ ΟΟΙοΓΙ 
οἴ. ἐξ... 

- δύ πκδδ (ϑἷς ῥ᾽ ογιπηα 116) πῖλα ετοοττ -- οΓ,. ΠῚ. ΠΕΤΕ τ δι πελὶ οὔτα πιβει, 
Α, χαι τὰ δωματα ὑμῶὼν χαι πᾶν ἀν τ τω. -λπππουτε, Π1.-- Α. τῷ θεὼ ὑμῶν, γαῖ. 

πετηποῦντε -- Αἶεχ., σι. θεὸς σου; ΠΊ. ΟΠ]. -- πεειρᾶ πχδηάοβα ΡΓῸ πεειρδι 

ο ῃλ. ὑμῶν; δ5Γ.. κυριὼ τῷ θεω ὑμῶν --- 2 τὴ, οὔ. πετπποῦτε -- πὴ πετπαδηθώπε 

ἀδαπάαι --- ἢ το τη τη Ἅε ἐρώτῆτ, Π1. -- ΡΥ. προσέχε σεαυτὼ -- ππεκό᾿ Ἄ1δ6΄᾽ τηθη 4086 

Ὃ ππΕΚΟ ΤᾺ -- ρὰκ αὐδᾶ. (510) -- ροβῖ δἰΐθσιι πη ὁ ἴπ ἕροοα! (510) τιηὰ [ἰτογὰ ἃ Γαβ8. 

Όξαυς. ΧΗ, 6-14. 

ΡΣ 
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δ. πελᾶ ΕἼΈρε πχοεῖο ΠΕΚΝΟΥ ΤΕ πἄσΟΤΈΕ ΦΙ᾽ ΟὙΕΙ ΠΝΕΚΠΟΖΙΟ' 
Εκετ ἄλο εορρᾶι ρὺλ πλλᾶ εὐ Ὺ ππεκό δία: ἀΎω Κηδεῖρε 
Ἀλπλλᾶ ΕΥ̓ ΛΑΔῪ προς πῖλα εὐὔνηᾶρων ἙΛΟΟΎ ΠΉΤΟΟΤΚ κ5:- 

ι5 ΠΟΟΥ: ἄλλ φΆὴλ πεκουώζ "ΤΉΡΕΟ εκεϑὐ πΥοΎελΑ ΔΒ 
κἂ τὰ ΠΕΤΈΡΝΕ ΝἸΤΕΚΨΎΧΗ: κἃ Τὰ ΠΕΟΛΛΟΎ ἈΠΧΟεῖΟ πεκποΥ- 

τε: πᾶι πτδοτᾶδο πᾶκ ΟΝ ΝΕΚΠΟΙΟ ΤΗΡΟΎ: πε χάρις ἍΔΕ 
ετπλιλλᾶκ: ΔΎ ΠΕῚΤ ΤΒΒ0Ο: ΔΎΩ ΕἸΤΒΒΗΥ: ΕὙΕΟΎΩ οἵ πεύνε- 

6 ΡΗΎ θὲ πουΎσϑοῦ ΕὙΟΎΩΟΛΑ ἍΚΑΛΟΟ: Η ΟὙΕΙΟΥΔ: ΠΆΗΝ ΠΕΟΠΟΟΙ 
ἩΝΕΥ ΠΟῪ ὍΜλΕΟ: ἄλλα ΕἸΤΤΕΤῪ ΝΕΠΟΟΝΕΟ ΕΒΟᾺ οῖχλι πκᾶρ πθε 

11 ΝΟΎΥΛΟΟΥ: πΝΗΕΚΕΟΎΩΛΑ ΟΝ πεκπολίς '"ΤΗΡΟΎ: ἈΠΡΕΆΛΕΡΗ Τ' 
ἈΛΠΕΚΟΟΎΟ: ".1ὴ ΠΕΚΗΡΕΠ: ΜΝ" πεκπερ : πϑερεπλλίοε ἩΝΕΚΕΡΟΟΎ : 

ὙΠ ΝΕΚΕΡΟΟΥ: ΔΎΩ ΝΕΡΗΤ ΤΗΡΟῪ ΕἸΕΎΝΕΕΡΗΤ ΞΚΛΟΟΥ: ἈΦ 
83. ἸΕΤ προλλολοτῖᾶ ΔΎ πάπάρ ΧΗ ΠΝΕΤ πσΙχ : δλλᾶ ἐκπδος- 

ἈΛΟΎ ἈΜΠΑΛΤΟ ΕΒΟΔ ἐπχοεῖο ΠΕΚΝΟΥΤΕ ολλ πλλᾶ εττεανδοτε,: 
ποτ ΠΟ πᾶκ πόῚ πχοεῖο ΠΕΚΗΟῪ ΤΕ: ΜΠ ΤΟΚ ΨΚ ΝΈΚΟΘΗΡΕ: ΜΝ 

ΝΈΚΩΘΕΕΡΕ: ἈΝ πεκρο δα: ἈΝ Τεκρο δ: ΔΎΩ ΠΕΠΡΟΟΎΔΗ- 
ἔτοο: πᾶ! ΕἸῸΝ ΝΕΚΠΟΔΙΟ: ΠΥΕΎΦΡΑ ΝΕ ἈΠΗΧΤΟ ΕΒΟΧ Ἀ.ΠΧΟΕΙ͂Ο 

19. ΠΕΚΗΟΥΤΕ ΕΝ φῷο πῖλλ ΕἸΈΕΚΗΔΟΙ ΤΟΟΥΚ ἐρο : {θτηκ 
Ἅε εροκ ετλκω ποὼκ ἈΠΔΕΎΕΙ ΤΗΣ ΞΔπεοΎΟοεϊ "ΤΉΡΕΕΩ : ετε- 

Ὁ κηᾶδει εκοπερ, οριχλκ πκᾶρ᾽: ερῶδᾶν πχοεῖο ἍΕε ΠΕΚΝΟΎΤΕ 

οὙτΟΟ εβολ πνπεκτο: κἂτᾶ θὲ τ δηᾶχε πιᾶκ: ΔΎΩ 

πγχοοο ΧΕ εἰνΔοΎελι ἀΒ: ἐρᾶν ΤΕΚΨΎΣΧΗ ἘΠΎΘΗ λα εδε!: ΟΝ 
.᾽ ΤΕΠΎΘΗΙὰ ΤΉΡΕΟ ΝΡΊΤΕΚΨΎΧΗ εἐκεοΎεα Δ: εὔωπε ἍΕ ερε 

πρλὰ ΟὙΗῪ ἌΔΟΚ: πᾶὶ ππτὰ πχοεῖο ΠΕΚΝΟΎ ΤΕ ΟΟΤΈΕ: ΕΤΡΕΥ- 
ὙΔΎΕ περᾶν ΠΡΗΤΟ οψι πλλὰ ΕΑΔ Ύ : εκε τ᾽ ΕβΟᾺ Φὴ 

Δὲ ἩΔΟΟΤΟῸ ΡΙῸ πδοονπο -- ΠΠΕΚΠΟΆΤΟ (ἸΠΊοΓ κ αἴ π βϑραΐϊϊπιπη ππίι5 ΠΠς6γὰθ δΔῸ- 
ΓΆ586) -- τῇ, Γαραγ. εἴ ΑΙοχ., 7. τ στ. τῶν φύλων σου -- εκετᾶλο..... πεκ ἈΤᾺ τ ΤΏ. 

οἵ ΑἸοχ., σι. ἀνοισετε τὰ ολοχαυτωματα ὑμῶν --- ἢ 80 ᾿π|τ|0 ταϑαγα {τ πὶ ΠἸτΘγάγιι πῇ 

-- κᾶῖτδα. πετερπε ΠΤΕΚΨΎΣΧΗ - Π1.,) 5Γ. ΟἿ. -- Θ᾿ ΠΕΚΠΟΛΤΟ ΤΗΡΟῪ, ΠῚ. Ξ- σΓ. εν πασῇ 

πολει -- Ἀε οδίοσὶ ΟἹ. -- πεττεβο: δύω ετ τ θην, Π1. ΞΞ σΓ. ὁ καθαρος Ἐθ ττ 

4111 οπ,. --- “ἴ ροβῖ ππεκ ἴῃ ππεκεϑουλα ΤαϑΌ γα ἀπα ΓΙ ΠῚ [Π ΘΓΑΓΈ ΠῚ -- ΤΗΡΟῪ Ροϑβί πεκ- 

πολῖο ἀριπάαϊ -- ἀαπρελλερῖτ τ (510) ΡΙῸ ἀκπρεαλλῖτ οἴ ΒΌρΡΓΙα ν. 6. -- ΑἰτΟΓᾺΠῚ ΠπΕΚΕΘΟΟῪ 

ΡΙῸ πεκεοοοῦ -- ππετησί -- ΠῚ.7) 51. τῶν χειρων σοὺ --- ἐδ δ ᾿π|τ10 ἴγεβ ᾿ἰῖαγαθ δθ- 
ΓαΒ86 -- ΕΚ ΔΟΛΛΟῪ ΡΙῸ ΕΚ ΔΟΎΟΑΛΟΥ -- Π]. εἴ ΑἸΕΧ,, σγᾶθς. φαγη αὐτο -- ετεαπδώ τα 

ΡΙῸ ετεοπδοοτε, εἴ μος ῥῖῸ ετεαηδοοττο ἡ ἐχραπροπάμππι βεαθθηβ ποοώτπος, 
- πᾶκ, π|. τῖδοι -- Ππεκίῦηρε.. πεκίϑεερε, Π1. - ΟΓ. ὁ υἱὸς σου... Ἢ θυγάτηρ σου -- πεκ- 

ποΐλτο -- Αἰοχ., τ. τεκβᾶκι, σι. ταις πολεσιν ὑμῶν --- 15 Ἅλε ςρίοι! οτῃ. -- ἢ ἐρωδεὶ 

ἴϊ. π1.7) 8684 Ἰορὶῖ ταΑΨΎΣΗ --τ ᾿ οο ΤῸ ΡΓῸ σοτπίι. 

Ὅευϊ. ΧΙ], 15.--21.. 
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Ὑνεκεροου: ΔΎ ΕβΟἋ δὴ ΝΕΚΕΟΟΟῪ: ΠΈΡΕ πΧοεῖο ΠΕΚΝΟΥΤΕ πᾶ- 
ΤτΑδΔῪ πᾶκ: ἈΜΠΕΟΛΛΟῪ πΉδορΟΝ ΕΤΟΟΤΚ: ΔΎΩ ΕΚΕΟΎΔΑ ΟΝ 

9. πεκπολῖο: κὰ τὰ ΤεπΎ θη ἘΝ ἸΤΕΚΨΎΧΗ: πὲ πουόροο π- 

«οΔ ὙΟΎΟΛΛΕΟ᾽ ΔΎΩ ΟὙΕΙΟΥΔ᾽ τῶι ΤῈ θὲ ΕἸΕΚΝ ΔΟΎΟΛΛΟΥ : ΠΕῪ- 
8 χάρι πλλλᾶκ᾽ ΔΎΩ ΠΕΤ ΤΒΒΗΥ εὙὐουλα οἴνδι: τἔϑτηκ 

ΕΡΟΚ ελλᾶ τε ΕἸ ἈΔΟΎΕΛΑ ΟΝΟΟ : ΕΒΟᾺ χὲ πεοῆοο ΤΕ ΨΎΣΗ τε: 
γι ΝΝΕΤ ΠΟΎΩΛΑ 6εὲ ΜΤΕΨΥΧΗ ΜΝ πάβθ: ΠΝΕΥΤ ΠΟΎΟΛΛΕΟ : ΕΤΕ- 

8. ὙΠεπᾶοτ ] εχλὶ πκᾶρ ΘΕ ΠΟΎΔΛΟΟΥ πΠΗΝΕΈΚΟΎΩΑΑ ἌΛΆΛΟΩ: 

χεκᾶο ἐρὲ ΠΠεῚ νᾶ ΝΟῪΒ ᾿ωπε Ἄν λλοΚ: ".ὺῪπὴ ΝΕΈΚΘΗΡΕ ἈΠ ποΟΚ: Ρ 
εκευᾶ πεῖρε Ἅε ΠπΠΕῚ Νὰ ΠΟΎΒ : ΔΎω πετερᾶπδο ἌΠΧΟοεΙΟ πεκ- 

ΠΟ 9ὺ ΝΟΥΤΕ: ΠΔΗΝ ΝΕΚΕΡΗῚΤ πᾶ! ετπᾶςζυωπε πᾶκ: ΔΎ πετουᾶ- 

ΔΒ πτᾶκ: εἐκεχὶ) ΤΟῪ ερρᾶι επλλᾶὰ ΕΤε Ν ἄσοσ πὸ πᾶκ πόὶ π- 

χΟεΙ͂Ο ΠΕΚΝΟΎῪ Τ᾿ ΕἸΤΡΕΥεπίκαιλὶ περᾶν οὶ πλλᾶ ΤΆΔ Ύ" 
9 ΔΎΩ εκεοεῦ τὲ πεκό δία : πᾶ Ἅε ΝΥ Ύ Δ ΔΟΟΎ ερρᾶϊ εχ ϑι 

πεθΎοΙΔοΟΤΉΡΙΟΝ Ππχοεῖο ΠΕΚΝΟΥΤΕ: πεέονΐοῦ ἍΕε ΝΝΕΚΘΗΟΙ δ᾽ 

εἐκεπᾶοτ ὁ] οᾶ τ π τ βδοῖο λἈπεθΎοϊδοΟ ΤΉΡΙΟΝ ἈΠ Χοεῖο πεκποῦΥ- 
88. ΤΕ πᾶσ] ἍΕε ΕΚΕΟΎΟΛΟΥ. ἴὍᾶρερ λε ἄγω πγοωται: πτεῖρε 

πδΧΕ ΤΗΡΟΥ: πᾶὶ ἄποκ εἴρων ἈΚΛΟΟῪ ΕἸΟΟΤΚ Ἀ"ΝΠΟΟΎῪ" 
χεκᾶο ἐρὲ ΠΠΕῚ ΠΑ ΝΟΎΒ πὲ “33λ0Κ: ἈΠῚ ΝΈΚΩΘΗΡΕε ὐὰ ἐπε: 
εκωυᾶπεῖρε Ἅε “πετερᾶνδο : ΔΎ ΠΠΕΤΝΔΝΟΥΎΒ ἈΞ ΠΕΟΤΟ 

99 Εβ0ᾺἋ ᾿πχοεῖο ΠΕΚκΝΟΥ τε: ερδν πχοεῖο Ἅε ΠεκποΟΎ τε βώ ΤῈ 
ΕΒΟἋᾺ ΝπρεθΝΟΟ ΤΉΡΟΥ: πᾶι ΕἸΤῸΚ ετεκηᾶ βωκ ἘΡΟΎῪΝ ΕἘΡΟΟΥῪ: 
ΕἸΡΕΚΚΔΎΡΟΝΟΔΑΙ ἈἈΠεΕΎΚὰρ ἈΜΝΠΕΎΛΑΤΟ ΕΒΟΔ: ΔΎ πε λΎρο- 

80 ΠΌΛΛ ΜΟΟΥ: ΔΎΩ πτοΎυρ, οὴὰ πεγκᾶρ: τοτηκ Ἅε ἐροκ: 

Ἢ πεΚεροοΟῪ ἴῃ Γαβαα --- ΔἰϊοΓ ΠῚ ποεῖο πεκηουτε -- Π1.) σΐᾶθο. [Δηΐπ) ὁ θεος; 

ΑἸοχ. ο θεος σου -- ππδορπ - Π1.;) ΡΤ. ενετειλαυὴν -- τεπυϑηλαῖδ. (510) --- ᾿ἢς  κπδ- 

ΟὙΟΑΛΟΎ, ΠῚ. -- ΙΓ. φαγη αὐτο --- "ἢ πεοποοὶ τε ΨΥΧΉ τε, π|. πείοπος ΟὙΨΎΣΚΗ 

᾿ πεσῖᾶες. αιμὰ αὐτου ψυχὴ -- ππετπογῶμ δέ, τ. ππογούώλ -- σγᾶθ. οὐ βρωθης- 
σεται --- “ὁ ροβῖ ππετπούοαλες πΔ. Δ44. δλὰλδ --- 55. ἍΔε ρζ. οἵ Π1. οῃ1. -- παπχοεῖο, 

τα. τ σΧΤ. ενάντιον χυριου --- “δ πεκερηῖτ πδι.. ... πετουδ β τὑτᾶκ, ΠΊ. -- ΡΓ. ΟΓΪη6 

ἴπγνεσθο τὰ αγιὰ σου; εν γενηται σοι; χαι τας ευχᾶς σου -- εκεχῇτον, τη. -- στ. λα- 
Π βὼων ἥζεις -- πᾶκ ροβῖ ετεηηδοοτπο ἀδοϑί ἴῃ ςεῖοτίβ -- “ἴ σεςτε -- οεβτε, τ. -- ρΓ. 

ποιήσεις -- Ἅε Ῥοβῖ ΡὈΓΙΙΠΊΠΠ τἴδιο! ἀραϑί ἃ ρυῖ. εἴ [2. -- 7. [αϑα7. ΟΥ̓. Δἰ[Θ ΤΠ} κκπ- 

᾿ χρεῖος πεκποΥτε --- ὃ ἍἈε ροβῖ φρᾶρερ, ἃριιηάαζ -- Ἀκποοῦ -- Π1.,) 5Γ. ΟΠῚ. -- Ἅε ροβῖ εκ- 

᾿ς ὠὠδπεῖρε ἀρΡυπάαϊ -- πεπετερᾶπδο!: ΔΎΩ ππετηδηουβ -- στ, εἴ Ὑ7)., τὰ. Γαραγ. -- ΑἸοχ. 

εἴ γαῖ. χαλον χαι τὸ ἄρεστον -- ἈἈΠεΟ κι 1ὸ ΡΙῸ ἈΛΠΕΛΑΤΟ -- ΠΕΚΙΟῪΤΕ -- σγᾶας., 

᾿ς τῇ, φπουτ --- 3 τηροὺ ροβῖ ππρεθπος ἀβεβῖ ἴῃ δῖ. εἴ πὶ. -- Ετὸκ ῥῖῸ ἴῖτοκ -- ΑΪδχ., 

᾿ς ἴῃ. εἴ ΡΓ. ΟΠ. -- ἈΧΠΕΎΑΚΤΟ ΕΒΟἋ, ΠῚ. -- ΚΓ. ἀπὸ προζωπου σου -- πτΥροποαλιι (516) 
ἀκοον -- Α., Π|. -- σι. χκαταχληρονομήσης αὐτὴν --- ὅδ πλ. “ΠῚ ρΓ. ΟΠ... ἍΕ. 

Ὅξαι. ΧΙ, 22-30. [18] 

Ἐ ςΟ]; 2. 

ἜΘΟΣ“ 2. 
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ρι πο: ΕΤΑΧΤρΡεκκωτε ΠΟΩΟΟΥ: ἈΠΝ οδ ὙΤΡΕΎΒΟΤΟΎΥΎ εβῸλ οίϑη 35:- 
φοἴκανο χρρκ; ἄπρκωτε ποᾶ ΝΕΎΝΟΥΤΕ ἐκχὼ ψῖϑλοο ΝΔΎ: χε ἐρε πῖ- 

Ἵ ΦΈΕΘΝΟΟ εἴρε πᾶ ΠΟΛΛΟῪ ΠΝΕΎΝΟΥΤΕ ετρδεῖρερ: ΠΠΈΕΚΕΙ͂ΡΕ 

δῖνδι Ἀπ χοεῖο ΠΕΚΗΟΎ Τ Εἰ ΠβΟ ΤΕ τὰρ π᾿ Τὰ πχοεῖο ἈΛΕΟ ΤΟΥ: 
ἩΥΔΎΔΔΎ ΠΝΕΎΝΟΥΤΕ: ΧῈ ΝΕΎΓΘΗΡΕ: νψ1Π ΝΠΕΎΚΕΩΗΡΕ: σερκϑ, 

2 ἈΚΑΛΛΟΟΎ οὰλ πκωρτ λᾶρ, ΠΕΎΝΟΥΤΕ: ὡᾶχε πῖλα εἴρων 
ΔΛΑΛΟΟῪ ΕἸΤΟΟῪΤΚ ἈΜΠΟΟΥ: πᾶ! πετεκηᾶρδρερ ἐροῦ!: ετρεκᾶ δε: 

ΧΗ, α ΝΕΚΟΎΩΡ, εορᾶϊ εἐχῶς : ΟΥΔΕ πνεκβὲὶ ΠΡΗΤ: ερῶδη οὐ- 

ἢ ς01.2. ΠΡΟΦΗΤΗΟ Ἅε ΤΩΟΥΝ ΠΡΗΤΚ: ΝΟΎΡΕΟ 'πεερερᾶοου: πο ΐ πᾶκ 
ΝΟΎΔΕΙΝ  Η ΟὙΩΠΗΡΕε: Η πλδεῖὶν ΠΤΕΘΠΗΡΕ ΝΎ ΔΕΟΧΟΟΥ 

πᾶκ: εὐὔχὼ ὅλο χὲ ΡΟΝ ΠῊῪ πλλλλ ΠΡΟΝΚΕΝΟΥΤΕ πᾶ! 
8. Ν᾿ ΤΕῪ ΠΟΟΟῪΝ ΣΒΛΟΟῪ ἄπ: ΠΝΕΤ ΠΟ ΤΑΙ ποὰ πᾶ χε ἈΔΠεΠπρο- 
ΦΗΤΗΟ ΕΥ̓ ΔΎ Η Πρεοπεερερᾶοου: χε εβεχίχηϊτ ΔΤ Ν 

ἮδῚ πχοεῖο ΠΕΥΤ ΝΝΟΥ ΤΕ: ΕΤΤΡΕΤΕΥ ΠΟΥ περ, ΕΒΟἋ χε ΤΕΥ ΝΆΔΕ 
ἈΠΧΟΕΙΟ ΠΕΤ ΠΝ ΠΟΥΤΕ ΕβΟᾺ ολλ ΠΕΥ ΠΡΗΤ ΤΉΡΕΟΩ: ΔΎ Εβ0ἋᾺ 

4 ΡΝ ΤΕΥΝΨΥΧΗ ΤΉρΡΕΟ : ΕΤΕΤΝΕΟΎΕΡ ΤΗΥΤΝ ποᾶ πχοεῖο. 
Ρ.-ξ: 'πεστγνουτε: ΔΎ ΠΉ ΟΟ πετε τ πδερροτε ΦΗΤΟ ππῆπετπρᾶ- 

το Ρεῷ, ἘΝΕΙΝΆΟΣΔΗ: ΔΎ ΝΎΕΥ ποτ λ ποᾶ ΠΕΟΘΡΟΟΎ ΠἬπΕΤΗ- 
ΟὙΕΡΤΗΥΤΕ ἐρο: δΔΎΩ πεπρόφητηο ΕτἈλλΑΔΎ: Η πρεαπεε- 
ΡερΔοΟῪ εβελλου: χε τ δείῦᾶχε τὰρ ἐπλᾶ να ψλλλοκ Εβθ0Ὰ ρα 

πχοεῖο ΠΕΚΝΟΥ ΤΕ: ΠΤ ΔΟΝ ΤΥ ΕβῸᾺ οῳκ πκᾶρ, ΤΠ ΤΈΚΆΑΝ Τρ 5- 
ΘΑ͂: ἐρὲ πὴ οὙεὼ9 ποόοχκ ΕβοἋᾺ οὴ᾽ τερίη πτδοθν ψ3Ά100 
ΕΤΟΟΤΚ πόι πχοεῖο ΠΕΚΝΟΥῪ ΤΕ: ΕἸ ρεκάλοοςῦε ΠΡΗΤΟ: ΔΎΩ ΕτΤε- 

δ τῆδΉδΔκΚκε ΠΠΟΝΉΡΟΟ ΟΝ ΤΕΥ ΝΑΛΗΤΕ: εὐ δποεποοπκ ἍΔΕ πότ 

ἐΘ 

σι 

δ γα τρεκκῶτε ΠΟΩΟΥ, Π1. ππερκωσ ποδὶ κοι ποώον -- ρΓ. -- πρκῶτε ποᾶ 

ΠΕΥΠΟΎΤΕ -- Π1. οἴ ΑἸθχ.; 5Ὶ. ΟΠ. - πδὺς ἀραηααΐ ---- "Γ Ῥαῖτ5 ἀππίχοεῖο -- τῇ. οἵ Αἴθχ,,. 
ΒΓᾶΆΘς. ΟΠ. -- ΠΕΎΚΕΙΘΗΡΕ ΡΓΙῸ πεύκείϑεερε --- ὅ" Ετοοτκ -- ΠΠΘΠΡἢ. οἵ ΑἸδχ., συ. ὑμῖν 

- ΧΠῚ,  πογρες πεερερδοον (βις ἴδιη ἰηΐγα ν. 3), Π1. -- σγᾶθς. τε ουρεςφερρδοουι 

- ὅν παδεῖη τῦτειύπηρε (510) ρῖὸ χαὶ ελθῃ τὸ σημεῖον ἡ τὸ τερᾶς -- ἢ). -- τ τῆ- 

φὐλκουακ δὶς οἴ 8ΠῚ ἱπΐτα ὑσὸ πτπώῦλεωε --- ὅ Ροβῖ πρεο πεερερδοονυ ΟἿ, ΟΠῚ Γῇ. τὸ 

ενιπνιον εχεινο -- εβεχ τίσ ΓΙῸ εὐσεκῖα.. .., ΟΌΠῚ ᾿ἸΠ60]8 ΒΌΡΕΓ τε, ξ π1ο5 δϑί Βυϊα5 

ςΟὐϊςοῖ5. ΠΌΓΑΙ, 6 ἴΓ65 σοπϑοῆδα τη νοςδ] οἤδγγθηῖαγ -- πετττουτε -- ΓΏ. οἵ ΑἸἴθχ., 

δῖ. θεὸς σου -- ετρετετποσώπερ εβοἋ, πὶ. Ὑ7, -- σγ. εἰδεναι, 1αραγ. Ἐπ δῪ -- Ἀαπ- 

“μον νΝ ὁ .. ὙΔΔ..».. ῳ. 
"κοεῖο πετπμουτε -- ΑἸΘχ., βσΓ. απῖαπα τοὺ θεου ὑμῶν; π1. ἄκακος; --- ὁ ππτετποᾶρερ, 

ἐπεο τ ΟἌη (510) -- π1. εἴ ΑἸθχ., δῖ. οἱ. ---- ὅ ροβίῖ πρεαπεέρερδοον Π1. Ξ 5... 844. εχει- 
νος -- εβεαλοὺ -- επεαλον -- επχάπδ (510) -- πλανησαι -- ΕβΟᾺ οὐκ πκᾶρ, ππτεκαλτ το ι- 

διδᾺ, ΠΊ. Ξ- 51, εκ γῆς Αἰγύπτου, τοῦ λυτρωσάμιενου σε εχ τῆς δουλειας -- ερε πὴ 
οὐε ποχκ,, Π1. -- ρΧΓ. ἐξωσαι σε -- ετετηδτᾶκε -- ΑΪοχ., ΠΊ. ΟΌΠῚ δῖαθς. ἀφαᾶνιεις . 

- δὴ τευπαλητε, ΠῚ. ΕβΟἋᾺ φθεν ΘηποΥ, ΡΓ. εξ ὑμῶν αὐτῶν. : 

Ῥευῖ, ΧΙ, 31 - ΧΙ], 1τ-6. 
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πεκοοὸνπ ποπίωτ : Η πον Δ ΔΎ: Ἡ ΠΕΚΙΘΉΡΕ Ἢ τΤεκώεερε: ἢ 

τέκορῖλλε εὐ πλλλλᾶκ.: Η ΤΈΚΟΟΒΗΡΕ ΕἸ ΝΗῪ ΕΡΗΤΚ: εχ Ἅκλλοο 
πᾶκ πΧΪΟΎΕ: ΧῈ λάρον ΠῚ πλλθε ΠΟΙ ΚΕΝΟΥΤΕ ΝΥΟΟΟΎῪΝ κ.- 

Τ ἌΔΟΟΥ ἂν ΝΤΟΚ: νὴ πΕΚΙΟΤΕ: ΕΟ ΕΒΟᾺ ΦΝΝΟΥ͂ΤΕ ΠΝΡΕΘΝΟΟ: 
πδι ΕΤΘΆ᾿ πεκκοτε: ΝΕΎΤΦΗΝ Εροκ: Μ.0 ΝΕΤΟὙΗῪ ΕΒΟΔ Ψνλλ0Κ 

8. ΧΙΝ εἐχώο ᾿᾿πκὰρ Οὐ χῶς! Ἀπκᾶρ: πηεκπῖθε πᾶο : ΔΎΩ 

πΝεκΚο Τα πος]: ππὲ πεκβ Δ τοο ἐροῦ!: ἀΎω ΠΝΕΚΆΛΔΕΡΙΤΕ: 
" ΟΥ̓Δλε ππκρὼπεέχωςσ: δὴ ΟὟΤ ΔΑΛΟΟῪ ΕΚΕΤ ΔΛΛΟΟῪ ΕἸ ΒΗΗ ΤΙ: 
ΔΎΩ εἐρεὲ τεκόιχ πε οχοο! ἙΛΛΟΟΥ ΤΟ πῦορεπ: ἄνω Ἀπη- 

ι΄ οὐκ ἐρεὲ “πλδοο "ΤΉΡΕΟ, εν ΤΟΟΤ εχ ποερίων ἐροα}: ΟΝ 
ὁήώνε ΠΟΛΟΥ: ΕεβοᾺ χε ἄσκωτε ποὰ θὲ πβῚ τ ποᾶ Β0ῸᾺ ν᾿- 
πχοΟεῖο ΠΕΚΠΟΥΤΕ: ΠΗ ΎΔΟΝΤΚ ΕΒΟᾺΔ ολλ πκᾶρ ΠΤΕΈΚΑΑΝ Το λι- 

πολλὰ: ΔΎΩ Εβ0Ὰ ολὲ πκᾶρ ἥκηϑε: δΎω ΠπΙΗΔ τΉρεὰ εὐ- 
ωδηοταλ ανδεροροτε: ΔΎ ποεν δου, ΔΝ ΕἸΤΤΟΟ ΤΟΎ εεῖρε 

ΟΠ ΠΡΗΤΤΗΥΤΗ: κατὰ πίδχε ΕΘΟΟΥ: εκωᾶν : ποωτϑλ Ἅε 
 ΒΝΟΎΕΙ ΠΝΕΚΠΟΔΙΟ: πᾶ! ΕΤΈΡΕ πχοεῖο ΠΕΚΝΟΥΤΕ πὰ ΤΑ ΔῪ πᾶκ' 

ι3. ΕἸΡΚοΟΎωρ, ολὲ πλλὰ ΕἸὙΑΛΛΑΔΎ ἐκχ 100... ΧΕ ἃ φἤρωλλε 

᾿ἈἈπδΡράπΟΛΛΟΟ Εἰ ΕΒΟᾺ ΠΡΗΤΝ: ΔΎΩ χὲ ΔΎΠεΟΟΟ ΠΡΗΤ ΠΝΕΤ- 
 ΟὟΗΡ ΤΗΡΟῪ ΟΝ ΝΕΎΠΟΣΙΟ ΕὙΧῸ ἴλλλλοο πΠΔΎῪ: χε ἄρπ θὼκ 
πῆ λλλΑ ΠΟΝΚΕΝΠΟΥΤΕ: παι ΤΟΥ Ν ΜΠ ΤΕῚῪ ΠΟΟΟΎΝ ΝΜΝΛΟΟΎ 

Ἐς 

ῳ Ρ- 25: 

ἘΟΙΣ 

ἘΠ ΡΟΪΣΣ 

“ἀπ᾽ εκᾶρερδ τκ ΠΎΌΟΙΝΕ ΝΕΚΤΓΟΥΟΙ: ΔΎΩ ΠΥΦΟΤΦΕΤ κιλλᾶ- 
ΤΕ ΔΎΩ εἰσ ΦΗΗ͂ΤΕ πᾶλλε πῶδχε ΟὟΔΔΕ πε: ἃ τείβοτε Ἅε 

ιο (ὐὧπὲ ΠΡΗΤ ΤΗΥΤΝ: ΟΝ ΟὙΔΛΟΥΟΥΤ ΕΚΕΛΛΟΎΟΥΤ ΠΠΝΕΤΟΎΗΡ, 

δ τδι πεκοοῦ -- σγᾶθο., ΠῚ. τΧῈ πεκιθηρὶ τε πεκοοῖ -- ροϑῖ ποπίῶτ εἴ πωπαδ δ Ὺ 

σΓ. δά. σοὺ -- Η πεκίῦηρε π|. Πὶς ΟΠ. -- τέκζϑεερε -- πΊ. αῖ. εἴ ΑἸδθχ., ρῖ. οὔ. σου 
- ετρακλαδκ, ΠΊ. -- σίᾶθς. Ἢ εν χολπῳ σοὺ -- ᾿ἰἰἴΐοτα 8 ἴπ πτεκβηρε 5ΈΡΕΙ ὙΘΓΒΌΠΙ, 

ΤΏ. ΟἿΠῚ σΓ. φιλος ισὸς τῇ Ψυχῃ σοὺ -- πδκ ροβῖ εὔρξζκῳ καλοὺς ἀβεβί ἴῃ ρσᾶθο. εἴ "1. 

- Ροβίῖ κ ἴῃ πεκἴίοτε [1ς|6γὰ τιηὰ οϑί δῦσαϑᾶ ---- ἧ ετϑᾶλ πεκκῶτε, Π1. -- »Γ. περι χυχλῳ 

ὃ ππεκπῖϑε τῖδιςὶ, βῖ. οὐ συνθε- ὑμῶν -- εροκ εἴ ἅκηλοκ -- σΓ., 1. 5656] ἀκακώτεκ --- 

λησεις αὐτῷ, Π|. πηπεκαλοοῦι περλλδο -- ππκρώπ ες! -- σΓ, εἴ 7, τὰ. Γαραγ. πῖπτε 

πεκβδὶἋ ἐροκεπδζιν ὅπλου! -- ὃ πτεκδίχ ὐῶπε -- ΑἸδχ., πῇ. -- στ. αι χεῖρες σοὺ εἐσον- 

ται -- οπποώκ, πὴ. -- στ. ἐπ ἐσχάτῳ --- "ὃ ποερίωπ (510) ρτὸ ποερίωπε -- εβο ἃ ρᾶκ 
-- - - Ν ΘΣ 

“ πἰκδρ... ΚΗ λκε, τη. -- σΓ. εχ γῆς Αἰιγυπτου, εξ οἰχου δουλειας --- 1' πτΗᾺ -- στ. εἴ Ἶ7)., 

τη. Γαραγν. πιάδος -- ποεημδουῶρ δὴ ΕΤΟΟΤΟῪ -- ΠῚ. εἴ ΑἸΕΧ., σύ. οὐ προςθησει ετι 

Ε΄ .» εκώδιτ : ποώτακ (510) ΡγῸ εκωυδιτοώται -- εκ ἀκέβοο, ΠΊ. -- ρζᾶβς. ΕὙκ ἄλλος 

-- 15 Ἰρητῆ -- ΑἸοχ., τῇ. -- συ. εξ ὑμῶν -- ΔΎπεῶδ πΘΗΤ, ΠῚ. ΟἸΠῚ ρ΄. ἀπεστησαᾶν 

Ἶ -- οὴς ΠΕΥΠΟΧΙΟ, Π1. -- Αἶοχ. τὴν πολιν αὐτῶν, σΙᾶξθς. τὴν γὴν αὐτῶν -- πδνϑὸ ἀδαβῖ 

᾿ς τς οοἴοτϊ - πτπωκκουξα (5:6) ; [ἰτ6γὰ ὁ ἴῃ πᾶδὶ ΒΌΡΟΙ ΨΘΙΓΒΌ ΠῚ ---- ὁ ἐκδρερδα τκ ἀραη- 

᾿ς καῖ - ροβῖ πτωοῖπε τπᾶ [ἴτογὰ ἀργαβα -- ἃ τεΐβοτε..... πρηττηντῖς, ἴἴ. δῖαες. 5684 
Ε: ΔΡ5486 δε. τι. δ|ωπι χε πδιοδκι πώρεβ εις πιορδηὰἋ. 

Ἰ)δῦϊ: ΧΗ ὩΞῚς. 
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 ῬοΣτ: 
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ΤΗΡΟῪ Φ΄ὴ᾽ Ὑ ΠΟΙ. ΕἸ ΛΛΑΔΎ ΟΝ ΟὙΡΩΟΤΕ πζηβε: ΔΎω δὴ ουὐ- 
βωτε ΕΤΕ τ πεβῶτε εβθοὺλ ππρώλλε: ἈΚΠῚ ΠΕΤ ΟὟῊΡ ΤΗΡΟΎ π- 

 ΦΗΤΟ: δΔΎυω πεοωδ 'ΤΗΡΟΎ ΕΚΕΟΟΟΎΘΡΟΎ ἘΡΟΎΝ ΕΝ εοΡ ΟΟΎΕ᾽ 

πτρωρκ πΎπολῖο οὴ ΤΟΑ ΤΕ: ἈΠ πεοδλ ΤΉΡΟΥ: ἈΛῈῚ ΠΕΤ- 

ΠΦΗΤΟ: ἈΧΠΆΛΤΟ ΕΘ ΟἋ ἈἌΠΧΟΕΙΟ ΠΕΚΗΟΥ ΤΕ: πο πε εὐ β ὡᾶ 

"τ ἐπε: ΔΎΩ ΠΟΕΤ ἌΆΚΟΤΟΥΎ ΕΚΟΤΟ: πππῈ λᾶδνυῆ, Δὼχ 6ὲ ππέεες- 
σιχ Εβ0Ἃ ρα πίδηδϑεινλᾶ: χεκᾶο ἐρὲ πχοεῖο Κ͵ΤΟΟ ΕβΟἋ ϑιλλ 

πόων Τὸ ΝΠ ΤΕΟΙΟΡΥΤῊΉ: πο νὰκ πουπᾶ: ΔΎ πονδᾶ πᾶκ ποτἄ- 

18 (90Κ: ἈΧΠΕΟΛΑΟῪ ππτὰ πχοεῖο ὥρεκ ππεκίοτε: ΧΕῸΝ ΟΣ 

εκωᾶ πολ ποᾶ ΠΕΡΡΟΟῪ ἈἈΠΧΟΕΙ͂Ο ΠΕΚΗΟΎΤΕ : ΕΤρεκρ ἄρερ, 
ΝΕΙΝ ἌΟΔΛΗ ΡΟῪ: πᾶϊ ἄποκ εἴρων ἈΜΑΟΟΎ ΕἸΤΟΟῪΤΚ ΞΧΠΟΟΎ 
ΕΤΡεκεῖρε ἈΠΠΕΤ ΝΔΝΟΥΎΒ ἌΜΠΆΧΤΟ ΕβῸ "πχοεῖο ΠΕΚΝΟΥΤΕ: 

Χιν,.1 ΜΤΕΥΝ ΠΗΡΕ ἈΠΝΟΎΥΤΕ: ΠΝΕῪ ΠΕΡΟΘΟΕΙ Τ᾽ ΟΥΔΕ ΠΗΕΤ- 

9 ΟὙερίβῳ εχἣδ ΟὙΡΕΒΑΟΟΥΤ : Χεντκ ΟΥ̓λᾶοΟ εβοσᾶδβ Μ1π- 
ΧΟΕΙ͂Ο ΠΕΚΝΟΥΤΕ: ΔΎΩ ΠΤΟΚ πχοεῖο ΠΠΟΎ ΤΕ δΔοσΟΎΤΤΚ: Ετρεκ- 
πε πᾶς! ΝΟΥΔΔΟΟ ΕὐἸΟΟὟΤΕ ΕΒΟᾺ ΟΝ ΠΡΕΘΝΟΟ 'ΤΗΡΟΎ: πᾶιϊ 
ετοοπ οἴχλα πκᾶρ. ΠΝΕΤΝΠΟΎΑ λᾶδυν πβοτε. πᾶϊι Ἅε 

Ὡ. ὦ 

ἘΝ ΤΒΝΟΟΥΕ ΕἸἼΕῪ ΠΕΟΎΥΟΛΛΟΎ ΟὙΛᾶΖζΕ ΕΒΟἋᾺ δ᾽ ΝΕΦΟΟῪ: ΟΥ- 
οι εφρεΐεῖϊβ εβοἋ δὴ ΝΕΟΟΟΥ: ΟὙΑάΟΕ ΕβοΟἋ οὴ πβᾶλαπε. ΟὟεῖ- 
ΕἸΟΥΔ: ΔΎΩ οΟὙόδοο᾽ ἈΠ ΟὙΟΩ: ΜΗ ΟΥ̓ΔρΡδΔκεελᾶβοσ᾽ ἈΠῸ| ΟὙ- 

ὃ ΠΎΥΔΡΥΟΌΝ: ἈΚ,ΛΝ ΟὙΟρητὰᾶ: ἈΝ ΟὙΥΔΠΎΔοπᾶρ λᾶλιο: δΎΩ 

45 δὴ τπολιο -- τῇ. οἵ ΑἸοχ., δῖ. ἐν τῇ γὴ -- πζηβε-- ποηβε -- οὲ ουβώτε...... τ- 

ΦΗτο, ΡΥ. αναθεματι ἀναθεματιεῖτε αυτὴν) και πᾶντα τὰ εν αὐτῇ - ἴἢ. εκεδίο 
16 --- -- - Ν 

πδηδθελλδι. .. νον -- " πετρητο, ΡῥΓΙῸ σύ. πανδημει, Γ. πεολλη ΤΉΡΩ -- εὐ9ηβ. 

Ξ- εοηςι ΡΙῸ ρῖ. αἀοιχητος -- Π1. ἀτωπι --- ἐἶ σέ, ρ΄. χαὶι, Π1. -- ΑΪοχ. οπ. -- π- 

πεο δία, [1. -- σῖ. ἐν τῇ χείρι σου -- Δἰΐϊογιιπι πζοεῖο -- ΑἸεχ., π|. εἴ ρσ. οπῖ. -- “δ χε 
Δ ᾿π|0 ἀρυπάαϊ -- δὲ ογοώτακ εκυδπο ται -- στ. εαν ἀχουσῆς; Π1. εὐωπ δρετει- 

ὡδηποώτεαι - ΑἸεχ. -- ΡΓΙῸ5 πεκποῦτε -- ΡΓ., ΠῚ. ΟΠῚ. -- ΠΕΟ ΠΤ Ἃ ΟἌΉ (510) -- ροΟῪ ΡΓΙῸ τῆ- 

ΡοῪ -- ΑἸθχ., ΠηΘΠΊΡΉ. - ΡΤ. ΟΠ. -- Ἀππετηδπονβ, Ποία! τὸ χάλον χαν τὸ ἄρεστον 

- ΧΙΥ, ὁ ππετῆ -- ργᾶθς. ἐστε; τῇ. πϑώτεν -- ἈΠΠΟΥΤΕ, ΠῚ]. -- »Γ. χυρίου τοῦ θεου 
ὑμῶν -- ππετπερώοειτ ΡΓΙῸ ΑἸθχ, οὐ φοιβησετε, ἴἴ. γαῖ. ἴῃ πιᾶγρ., πηριρῃ. ππε- 
τεπεκακώτειν, ρσγᾶθο. ΟΠ. -- ΟΥ̓ἿΔε ππετποσέερβώ, πῇ. ππετειθδαλιο ΠΟΥΑΛΕΎΚΕΡΘΕ 

οὐτε πετεπβδ Ἃ, σίαθο. οὐχ ἐπιθησετε φαλαχρωμα ἄνα μεσον τῶν οφθαλμὼν ὑμῶν 

- ΟὙΡΕΒΑΔΟΟΥΤ -- ΟὙΡΕΟΔΟΟΥΤ --- 5 εβογᾶδβ -- εηογδδβ -- πποΎτε, ΠΊ. -- ΡΤ. 0 θεος 

σοὺ -- εηοοτπ ΡΙῸ ρῖ. περιουσιον -- Τ7. εὐ σεβτοτ, τΠΠΘΠΊΡη. Γαραγ. επφωπ -- οἵας 

πκᾶρ,, πὶ. -- ρῖᾶθο, ἐπι προςωποὺ τῆς γῆς -- δ δλε ἀδαβῖ ἴῃ σβίεγὶβ -- οὐερείεϊβ. (51ο) 
ὅ -ππούάλδοε, πῇ. - στ. χιμᾶρον --- “ ΕἸΕΙΟΥἋ -- ΠῚ, ΕἸΟΥἋ -- ΑΜ οὐ ο Ὁ ΟΥ̓Άρδκεε- 

Ἄδβος (ϑἰς) -- πι. εἴ Αἰοχ. καὶ βουβαλον και τραγελάφον; δ... οπῇ, -- τᾶπλοπδρδ-. 
Αἴς (58:0) ρτὸ χαμηλοπαρῦδαλιν --- ὃ δΎω 0 ἱπί[Πο ἀφεϑῖ ἴπ Ἵβίθγίβ. 

Ὀξας. ΧΠῚ, τό -- ΧΙΝ, 1-6. 

᾿νμμννμ δέ κι μαννα νι δὰ 
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ΤΒΝῊ πίλι ἐρὲ ρὰ ΤῸ ποτ εἐπεοεῖβ᾽ ΔΎ εὐοᾶ τ θὲ οΝ ππτΒ- 
ΠΟΟΎΕ πᾶ! Ἅε ΝΕΤΝΔΟΛΟΥ : δΎυω πᾶιϊι ἍΕε ΦΩΟῪ ΟΝ ΝΕΤΕ- 
ὙΝΔΟΎΟΜΟΥ ἄπ ΟΝ πετᾶ τγβε: ΔΎΩ ἐρὲ ΝΕΎΕΙΒ ποτοὸ ἄπ: 
πόδλλλοΥυΑ : ΔΎω πΆ ΔοΙποΎΥο: ΔΎΩ ποδράδώογο: χε σεσᾶ τ θὲ 
ἍΝ: ΝΕΎΕΙΒ ἍΕε ΠΟΕΠΟΤΟ δἄϊὶ᾽ ο΄ ρᾷ ΤΟΎ: Νά! Ἅε ΠΟΕΤ ΒΒΗῪ ἂν 
ΝΗΤΝ: δΔΎΩ ΠΡΙΡ ΝΝΕΤ ΠΟΎΟΛΛΕΟ : χῈ πᾶὶι ἈΜΝῚ ΝΈΟΙ ΕΙΒ ποτο: 
περοᾶτβε λε ἄν: πᾶι χᾶρια ΝΗΤΝ: ΠΝΕῚΤ ΠΟΎΔΑ ΕΒΟΔ δὴ 

9 πεηᾶβ: ἄγω ππνετπχωρ, ἐΝε ΤΕ ΔΎΜΟΥ ΠΡΗΤΟΥ: ἴδΎω 
δι ΝΕ ΝΕΤ Ν ΔΟΎΟΛΛΟΎ ΕΒΟᾺ ΟΝ ΝΕΤΟΘΟΟΠ 'ΤΗΡΟῪ ον λλλλου- 
ΝΙΟΟΥΕ: ΤΆΤ πἴλλ ΕἸΤΈΡΕ ΟὙΛΛΟῪ ΠΝ ΤΈΝΕΘ, ἈΛΑΛΟΟῪ δὲ εν εε ΕΤτε- 

᾽ ΤΝΕΟΎΟΜΛΟΥ : ΔΎΩ ὙΒῪ πἴλλ ΕἸΕ ͵ἈΜἘΝΠ; ΟἌΛΟῪ ΠΊΉΕΝεΡ ψ.- 
ἈΟΟΥ: ΟὟΔΕ ΟΝΒΕ: ΝΝΕΤ ΝΟΎΥΟΘΛΟΥ: πᾶϊ Ἅε οσεχᾶρλι ΝΗΤΝ: 

ΦΑΔΗΤ πἴλὶ εοὐἰογᾶδβ ετετ πεοΎολλε : ἄγω πᾶϊ πεέτε- 
ΤΗΝ ΔΟΎΟΛΑΟΥ ἀν ΕΒΟἋᾺ ΠΡΗΤΟΥ: πδελοο: ἄγω πεκρΎΨ: ἄγω 
πδλιελοο ΔΎΩ ὙΠΝΟΎΡΕ ΜΝ ΠΕΤΡΕ: 3.ὴ πεῖῖνε ὕβλοθ᾽ ΔΎΩ 
πχᾶχ: ΔΎΩ πεκλΑΎκοο ἢ φίβωι: ὅδυω πρᾶρῳωητ: ἊΝ 

πβησ: “πὶ πεῖπε ΛΟΒ: δΔΎω πεποΨψ: ἈΝ ππβᾶι: "““Ἵ“"π πε- 
ρίλι: ἈΝ πεχδρα Ἅ ἸΟΝ᾿ ΔΝ πεῖ ΝΕ ἈΚΆΛΟΒ: ΑΝ ΠπερφΎρίον: κ᾿ 
τοίηόσλω: πᾶϊ ἍΕε ΤΗΡΟῪ οὴκ πρᾶλδᾶτε: ποεογᾶδβ ἂν πη- 
ΤΕΝ: ΠΝΕΤ ΝΟΥ ΕΒΟΔ ΠΡΗΤΟΥ: φΔ,ΔΗῊΤ πίλα εὐογᾶδβ 
ΕἸΤΕῚ ΝΕΟΎΟΛΛΕ. ΔΎΩ πκᾶδὰ πἴλλ ἙὩἸΛΟΟΥΤ ΝΝΕΤ ΠΟΎΟΜΕΒ: 

δερε ρᾶ το ποτὸ επεοεῖβ ἰά, ᾿πῖτα, π|. ετῷῴωρα πηπεηδόπ πρδτοὺ πελα που εβ, 

Ἧγ...... τρδτου οὐορ ετῶλι πΠΟΎΕβ Ἀ5Β ΡΓῸ ΚΓ. διχηλουν οπλὴν καὶ ονυχιστη- 

ρᾶς ονυχιζον δυο χήλων -- εὐοῦῦτβε, πὶ. ετόδϑαλι ἐπίϑῶι, Κ, -- σγ. ἀνᾶγον μηρυ- 

 χισμον -- Ἅε πίε πετηδολλον (510) ἀβεδῖ ἴῃ φείογί5 ---  Ἂε δου οἱ ἀβϑαηΐ ἴῃ ΒΓ. 

οἵ Π|. -- ΔΎ ερε... ποτὸ δι, Π1. -- σίᾶθς. χαι ἀπὸ τῶν διχηλουντων τας οπλας 

8 Ἐπετη- χαὶ ονυχιζοντων ονυχιστηρᾶς -- Ἅε Ὀῖ5, Π1. ΔΙ[ΘΓᾺ ΠῚ, σΓ. ὈΓΓΟΠΊ 4116 ΟΠῚ. ---- 

ΟὝΟΑΚΕΩ ἀδαβί ἴΠ ογ. εἴ Π1. -- Ἅε Ρῥ͵ΓῸ χαᾶι -- ροβῖ ππε ἴῃ ππετηκῶρ, ἀΠ8 ᾿ἰῖογὰ ἀΡΓαβα 

--- 9 ΜΟΥΜΝΙΟΟΎΕ ῬΙῸ ἈΝΞΟΎΕΙΟΟΎΕ -- πη. εἴ ΑἸδθχ., σσᾶβς. ἴῃ βίηρ. -- τᾷτ πῖλκ, ἴἴ, ν. 10, 

᾿" δ΄. παντὰ -- οὐλοτ ππτέπερ, (510), ἴ{. ν. 10, ρῥῖῸ πτερυγια --- ᾿ ογλε -- ΑἸοχ., 
Ξ ΘΓ. χα! -- πδι λε, ΑΙοχ. ταυτα; τῇ. ΟΠ] ΚΓ. ΟΠΊ. --- ἐ χελοο ΞΞ ἀετὸς -- ΔΙΧΊΕ- 

48 Ὅοο - αἀλιαιετος -- ἢ. ροβῖ πᾶελος ἰηβοσῖΐ πιπορι, Ἦ77, πίρδεκορι --- ὁ" πεῖῖγπε ἀκαλοβ 
κι πδὰ -- στρουθον, πΔ. πιδβωκ -- φιβωι -- ιβις ᾿ς πγειηρῆ. - ΡΥ. τὰ ομοιὰ αὐτῷ --- 

᾿ς - 15 ρΑριΘΗ τ (510) ΡΓῸ δᾶρωϑητ λα πβηδ: κατ πεῖῖπε ἀκλλοβ, ρΓ. χαὶ ἐρωδιὸν χαι 
᾿ς χυχνον χαι ιβιν, τη. πιοστροΥύϑοο πιελχωβ πελὸ Ἄδροι --- δ ἐποψ -- εποπαά, οπῃ. χαὶι 

ι8 
ΩΩ πελι θη ΟΒΟΥΙ πελὶ θδι πελὶ ΔΟΥΆΔΆ --- τ“ πδὶ ἍΕ ΤΗΡΟῪ οὴ ΠΟΔΆΔΤΕ, ΠΊ. Ξε ὅΓ. 

᾿ παντὰ τὰ ἐρπεταὰ τῶν πετεέεινων- "Ὁ 

Ε- 564 Παρεῖ τηρου. 
δι πκᾶδ πίλε τε σγ, πᾶν; ΠῚ. πῊ Ἅλε, ἢ7.. οὔ}. Ἅε, 

Ὠεαϊ. ΧΙΝ, γ-20. 

᾿ ΟἿΣ ὩΣ 



ΘΟΙΣ ἃς 

ἐρ. Ξε: 
ΟΌΪΟῚ, 

ΘΟ 5. 
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εΕὙετ ἄδοι Ἀπύῦλκλλο: ΠπΔΙ ΕἸῸΠ πεκπολίο ΠΒΟΎΟΛΕΒ: η πτ τᾶς 
ἄς! ἈΠΕ ΤΕΚΟΟΟΎΝ Ἅλλλοο ἄπ : ΧῈ ΠΤΥΚ ΟὙΥ̓λᾶοο εὐογᾶδ β λ1π- 

χοεῖο ΠΕΚΝΟΥΤΕ: ΠΝ ΈΚΠπΙζε ΠπΟΎΕρ εἴβ ο τερωτε πτερά δΎ: 
1 ΕἘΚΕΤ ἈΠΡΕΛΑΝῚ πκᾶϊ πηλλᾶ πἴλλὶ {τε πεκύροοῦδ: πτεπηλλᾶ 

τ τεκοῦθε ΕἸ ΤΈΡΟΛΑΠΕ ΠΟΟΎΟΛΛΕΟΙ ἈἌΠΑΛΤΟ ΕβῸλ Ἀπχοεῖο 
ΠΕΚΝΟΥῪ ΤΕ ολλ πλιὰ ΕΤΤΕ Ν᾿ ὅσο ὙΠῸ πᾶς! πόὶ πχοεῖς ΠΕΚΠΟΎΤΕ: 
ΕἸΤΡΕΎΕΠπικΚα Δ λπεκρᾶν ΠΡΗ ΤΟ: ΕΤΕΤ πεεῖνπε καπαλᾶ ΕὙΛΑ ΔΎ 
ἈΛΠΡΕΛΑΝῪ ἈΜΠΕΚΟΟΥΟ: ΔΎΩ πέεκπερ: ἄγω πωυηρεπλκίοε ππεκ- 

᾿Θ ἐῶ 

ΕΦΟΟῪ: ἈΚΝ ΝΕΚΕΟΟΟῪ: χεκᾶο εκεοβοὸ ἐξέρρο τε ΦΗ ΤῸ πχοεῖο. 
88. ΠΕΚΙΟΥ ΤΕ ΟΝ ΝΕΦΟΟῪ ΤΉΗΡΟΥ: εὔὕωπε Ἅε ΤΕΦΙΗ ΟὙΗΎῪ ἌΚΛΛΟΚ: 
ΔΎΩ πε πη δε ΧΙ ΤΟΥ ἀν᾽ ἐπλλὰ ΕἸ ΔΎ χὲ πλλᾶ ΟὙΗῪ ψπλλοκ᾽ 

πᾶι Ετερε πχοεῖος πε ΠΝ ΟΥ ΤΕ πᾶ τ ᾶδο ΝΗ ΤΠ: ΕΤΡΕΟΙΟΟΤΠΕΙ: 

ΕΤΡΕΥ Τ ἃ ΟὙΕ πειρᾶν πλιὰ ΕΔ Ύ; χὲ ἄποκ πὲ πχοεῖο 
84. ΠΕΥΤΝΝΟΥΤΕ: ΠΠΟῪΤΕ ΟἈΛΟΎῪ ἐροκ: εκετᾶδβ εβολ ρᾶ δο- 
ἈΝΤ: ΔΎΩ ΕΚΕΧῚ ἈΠΡΟΛΛΝΤ ΟΝ πΕΚΟΙ χ᾽ πτλλοοςθε εορᾶϊ εἐπ- 

9 λαᾶὰ ΕἸἼΈΡΕ ΠΧΟΕΙ͂Ο ΠΕΚΙΗΟΥΤΕ Νάσοτπο: πεΐ ΦΟΆΝῪ οᾶ 
επκᾶὰᾶ πἴλα πᾶὶ ΕΤΈρΡΕ ΤΕΚΨΎΣΧΟΗΉ πεπίθηΗλλι ἘΡΟΟΥ: ΕΝ οὴ- 
ἘΦΟΟΎ Η ΕΧΝ ΦΙΝΕΟΟΟΥ: Η ΕΝ ΟὙΉΡΕΠῚ Η ΕΑΝ ΟὙΟΪκερᾶ: Η ΕΝ 
πκδὰ πἴλλ: πᾶ] ΕἸΤΈΡΕ ΤΕΚΨΎΨΧΗ πΔΕΠΊΘΗ ἘΡρΟΟΥ: ΔΎΩ ΠπΡΟΎο- 

ἈΔΟῪ ο'Ά πᾶ ΕΑ ΔΎῪ ἈΜΠΆΛΤῸ ΕΒΟΔ ἈΠΧΟΕΙ͂Ο ΠΕΚΗΟΥῪΤΕ: 
56. ΝΥΕΎΦΡΑΝΕ ΠΝ ΤΟΚ: ἈΝ πεκῦηρε ΔΎΩ ΠΖΕΎΕΙΤΗΟ: πᾶὶ ΕἸΤῸΝ 
ΝΕΚΠΟΛΙΟ ΧΕ ΑΝ ἌΛερίο 00π πᾶς! πλλλλᾶκ: ΟὙΔΕ ΚΔΎΡΟΟ: 

Ὸ Ἄλπποᾶ (ΟΛΑΤΕ ἍΕ ΠΡΟΆΠΕ: εΕκεεῖνε Εβ ΟἿ ἈἈΠΡΕΛΑΝ Τ ΤΉΡΕΩ 
πΝεκκενηλλὰ ΝΠ ΤΈΡΟΛΛΠΕ ΕΥΆΑΔΎ πτκᾶδο εἐρρᾶϊ! οὴ᾽ πεκπο- 

8. Δίῖο: δΔΎω ονδεῖνπε ΝΟῚ ΠΔΕΎΕΙ ΤΗΝ ΕΤῸΝ πεκπολίο: ΕἸ βεὲ χε 

Ὁ ἀπο ΤεΚοΟΟΎ ἄκάλος! ΔῊ ΡΓΙῸ ΠῚ. Ἀκπιίθεαλλαλο -- τῷ ἀλλοτρίῳ -- ππέεκπῖζε -- ππεκ- 

πῖος -- πογερίεϊβ (51ς) ---- “Ἢ χαπρελλι τ Ρ551ΠῚ ᾿ΓΟ... ΡΘΑΛΗῪ -- πκδίτηλλδ τ ΑἸθχ, οἵ 

γαῖ. γενημᾶτος; δ΄. γεννηυάτος; [ἢ. πρελλητ πίβεῖ -- πτεπηλκδ -- ΑἸΘΧχ, εἴ αΐ.; 

δῖδς. τὸ γεννημᾶ, τηΘΠΊΡΗ. πουτδὰρ -- Ετέρολαπε, τ. -- ρΓ. ἐνιαυτὸν κατ᾽ ενιαυτον 

- "" παηογόοάλεςι, πἢ. τ στ. φαγ αὐτὸ -- Ἀἀπαλτο Εβ0Ὰ Ἀ'πχοεῖο πεκπουτε -- ΠῚ, εἶ Α.; 

Ἦν. οὕ... Φπονττ, στ. ΟἿ. -- π.. Γαραγ. οὐὴ. τισί πκοεῖο πεκπουτε (516) -- πεπεκρδιῖ 

τηθηάοβα ῥ͵ΓῸ ἀλπεερδι -- ἀλπαλδ εἸτ ἀλλα, ΠΠΘΠΊΡΗ. ξαλδν, ΚΓ. ΟΠ. -- Ροδῖ Ἀχπεκοουο 

ςοά. οπ!. ΔΎ πεκηρτ -- “ἢ πέφτη -- ΡΤ.) ΠῚ]. πιλλδπτωπι -- ἐπαλδὶ Ετ κα ΔΎ, ΠῚ. ΕΑΔ, 

ΚΓ. ΟἿ. -- πᾶι Ετερε..... Ετρειοοτπε, Π1. -- ΡΓ. ον ἂν ἐεχλεξηται χυριος ο θεος σοὺ 

.-- χε Δποὸοκ πε πχοεῖο ..... ΟΑΛΟῪ ἘΡΟΚ, Π1. -- ΕΓ. οτι ευλόγησει (ΑΙαχ. ξυλογηση) σε 

χυριος ο θεος σου --- 5 εκετᾶδβ (β5ὶς) 8 ῥὑσὸ Ὁ - "ὃ επίϑηλιι οἵ ἐπῖϑη -- επιθυμ -- πεκ- 

ΠΟΤΕ -- ΡΤ.» ΠῚ. ΟἸῊ. -- πτεγφρᾶπε -- εὐφρανθήσῃ -- ἈΠ πεκώθῆρε -- αῖ.; 5Γ. Χχαι ὁ 

οἰκὸς σου; πη. πελκ πεκηὶ τΉΡΕ! -- ὃ πεκποίλτιο -- σΊ.,) Π1. τεκβδκι -- ὅἴ Ἅλε σϑίδσὶ οπα.. 
-- κεπηααδ -- Ας εἴ γαῖ. γενημάτων; β5Γ. γεννη.... τ "δ ῬαΠ5 ετϑῖ πεκπολῖο ἀραηάαΐ, 

Ὠξαῖ. ΧΙΝ, 21-28. 

»Ύ αν ΨΎΘΒΤ σαν 

᾽ 
ε ΠΗ - ν 

πος δλκ ιν σον κι ιϑυ δ λυ δ δα... κι ὡς 
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ἍΝ ἈΔΕΡΙ͂Ο : ΟΥΔΕ ἈΝ ΤΟΚΔΎΡΟΟ πλλλλᾶ κ᾽ ΔΎΩ ΠΕΠΡΟΟΥΔΗΤΟΟ: 
μπ πορφᾶνοο ἈΝ ΤεχΗρᾶ: ΕἸΣ πεκπολίο ποεοΎωλα ποεοῖ: 

: χεκᾶο ἐρεὲ πχοεῖο ΠεκΠ ΟὟ ΤῈ ΟΛΛΟΎῪ Εροκ ο΄ή᾽ ΝΕΚΡΒΗΎΕ ΤΗΡΟΥῪ: 
 χν,9 οΟἵΤΝ οἄζυβε προῦπε: εκεεΐρε πουσὼ εβοᾺ: ἄγω τὰᾶι 
᾿ς πεθε ᾿ἀπεπροοτᾶταλα ψζπτ ΕβΟἋ: ἐκεστὼ “λε Εβ0Ἃ ψνπετ- 

ΕὙΝ ΔΚ Ερος!: πορᾶι πἴλλ ΝΟΟΛΑΝ Τ Εβ ἐροβ ἈΜΝΠΕΤΟΙΤΟΎΩΚ: 

ΔΎΩ πέκοον π᾿ εκ δ Το}: ΧῈ ΟΥ̓ Δεθεοεΐς πρεο στ ΕβΒΟἋᾺ οΙτλΑ 

 πχοεῖο Πεκη ΟὟ τε: ποῦλλλλο ἍΕ ἐκειὰ ΤῸ] ἈΠΕ ΤΕΎΝ τ ἀκ Εροο]: 
4 ΠΈΚΟΟΝ ἍΔΕ εκεστω πᾶς! Εεβο ἃ ἈΠΕΤΕΎΝ τὰκ ἐρο] : ζχε Ππεο- 

ὥωπε ΠΡΗΤΚ πόι πετερόρωρ,: χε ετβθε πίωδχε εἰν ΔΟΛΛΟΎ 
εροκ πόι πχοεῖσ ΠεκΝΟΥ ΤῈ οῖλ πκὰρ ετέερε πχοεῖο ΠΕΚΝΟΥΤΕ 
πᾶτδδο πᾶκ οὴ᾽ ΟὙΚΔΎΡΟΟ: ΕἸΡΕΚΚΔΎΡΟΝΟΛΑΙΪ ψ53106|: ὃ ὴ 
οὙοταλ Ἅε ΕΤΕτ πάππου Ττῖλ ποὰ ΠΕΡΡΟΟΎῪ ἈΠΧΟεΙῖΟ ΠΕΤ π- 

᾿ς μοΥτε: ερᾶρερ ΔΎΩ εεῖρε ΠΝΕΟΝ ΆΟΛΔΗ ΤΉΡΟΥ: πᾶι ἄποκ εὖ- 
δ ΩΝ ΚΝΜΛΟΟΎ ΕἸΟΟΤΚ ἈΠΟΟΥ: ΧχῈε ΠΧΟΕΙ͂Ο ΠΕΚΝΟΥΤΕ ΝΔΟΛΑΛΟῪ 

Ἔροκ κᾶτὰ θὲ πτδοᾶχε πλλλλᾶ κ᾽ ΔΎ εκεῖΐ ορϑὰ τέλληοε πο 
ΠΕΝΦΟΟῪ ἐπ δι οΥ: ΤΠ ΤΟΚ Ἅλε ππεκχὶ εχκ ελλησε: ΔΎΩ εκεερ- 

ς δΔρίχῶων ΕΝ ΟὙΆΛΉΗΗΟΘΕ πρεθνοο: ΠΤΟΚ Ἅε ππνεκερχοεῖο εχκ: 
τ ερῴώδνη οὙὰ Ἅε ΠΝΕΚΟΝΗΥ ὠῶπε εὐερόρωρ͵, ΠΡΗΤΚ: ΟΝ ΟὝῪΕΙ 

ἩΝΕΚΠΟΔΙΟ: ολι πκᾶὰρ, ΕΤερε πχοεῖσ ΠπεκκοΎ τε πᾶ τᾶδβ πᾶκ: 

ΕΓ Ὺ 

8 ΕΠΈΚΟΟΝ Η πετερόρωρ᾽ ΟΡ ΟὙΩΝ ΕἐκΚκεοΎωΝ ΝΎΓΟΟΥΤΚ πᾶδΕϊ: 

9 ἐκελῖ ν᾽ δα} ΕἌλησε κπετεονδᾶρε πᾶ κᾶ τὰ πεόρωρ: ττηκ 
6ε ἐροκ πρτρε οὐᾶχε εὔἰϑφηπ πε οῷλ ΠΕΚΡΗΤ: Οὐδ ΧΕ 

ἘΣ μερῖς -- ρΓ.) Π1. τεολεροο -- ΤῸ ΚΑΎΡΟΟ (51ς), τη. -- 51. κληρος -- ΠΕΚΡΕΉΎΕ -- ΠῚ.» 

᾿ρτᾶβς. ΟΠΊ. σου -- ἰἴπ ἤπε ςοά. οπι. οἷς εαν ποιῇς --- ΧΥ͂, ὁ. τῷ ραβδί πη ΡῬΙῸ .«κῷ 

᾿ς --"Ἔ χεπεπροοτδταρᾶ (510) Οπὶ Ἰἰπθο]α,, αἴ ῥαβϑίπα 51 Π}}Π10 015 ἴπ σΑΒΙθι15, ΘΈΡΕΙ ρ 
᾿ς “πεκεσῷ ἅδε εβολ....... Εβ ἐροβ (-- εὐ! ερος!) Ἀἀπετριτουῶκ ΡΓῸ ρβῖᾶβθς. ἀφήσεις πᾶν 

τ χρέος ἰδιον ὁ οφειλει σοὶ ὁ πλησιον, ΠΙΒΠΊΡΗ. εκεοᾶ εποζᾶι πιβεῖ ΕΒΟᾺ ἔτε ππτδκ 

“δὲ πεκζυφηρ -- Ροβῖ ππεκ ἴῃ ππεκῦδτο ἀπαθ [ἰΐθγαθ βαηΐ ἀΌγαβαθ -- χε -- ΠΙΘΠΊΡΗ. 

Ρ οἰ ΑΙοχ., δ΄. γὰρ - οὙτδιϑεοεΐ9 πρεα στ ΕΒΟᾺ, τ. -- σῖᾶδς. επιχεχληται ἄφεσις 

 -πρῦτῶς πχοεῖο πεκποντε, σΓ. χυριῳ τῷ θεῳ σου, π|. ἰαπῖατῃ π πτε πόοιο --- ὃ Ἅε ῬΓΙῸ5 

᾿ ἀθεβῖ ἴῃ φοἴογ5 --- ἰ ετβὲ πίωυδιχε ἀραβϑί ἃ συ. εἴ ἢ. -- εὐπιδολλον, Π1. -- 51. εὐλο- 

᾿ Ὑγὼν ευλογησει --- ὃ ετετπιυδποώταικ -- σγᾶθς., ΤΠΘΠΊΡΗ. -- ΑΪοχ. εαν.... εἰςαχουσῆς 

-- ππεο τ ΟἌη (510), τα. -- ργσ. τὰς ἐντολας ταυταὰᾶς --- δ πδοιλον, Π1. -- δῖ. εὐλογησε 

 --ππεπροου ΡΓῸ ππρεθποο -- εθῆνεσι -- τῦτοικ Ἅε ππεκερχοεῖς εκ, π|. -- ΡΊ. σοὺ δε 

οὐχ ἀρξουσιν --- ἶ γὼ ππέεκτε (ΡΓῸ ππεκκῖτε) πεΚΡΗ Τ ΕΒΟᾺ ἅκβεοοι -- ΑἸοχ, οὐχ ἀπο- 

Ε στρέψεις τὴν καρδιαν σου; π1. -- »Υ. οὐχ αποστεέρζξεις.... -- Η Δηἴῖα πετερόρωρ, ἀριαπάαϊ 

- 5 εκεϊλὶ -- εκεῖζ -- απετεοτδδϑε τδο!, ΠῚ, τι ΡΥ, ὁσὸν επιδεεται --- 9 δέ δρυπάαῖ. 

Ὄεας. ΧΥ͂, 1-9. 

ΔΎΩ ΝΝΈΚΤΕ πεκ ΘΡΗΤ ΕβΟΔ ψ5λ0ο6|: ΟὙΔΕ ΠΝΈΚΡΕΧΙ ΤΟΟΤΚ 

Υ Ρ- ξε: 

ΟΣ 

 ΟἾ ς 

Ρ-ξξ: 

ςο].1. 



 Ο]. 2. 

 Ἰ ο].᾿, 

Φ Ψ, ἵἷ “ΠΑ Σ ἐσ, 

ικὴ 

πᾶπολιᾶ:; εκχ ψκλλοο χε ΤΑλερίολΑ ΤΕ Ππρολπε ΠῚ ΕβΟἋ 
δορΝ ἍΔΕ ἘΡΟΎΝ ΕἼΡΕ πεκβ ἃ ΠΟΝΗΡΕΎΕ Ἐπέκοον ετρόρωρ͵ 

τ ΤΆΤ πᾶ ΔΎω πο ἐρρᾶϊ ἐπ χοεῖο ΠΕΚΗΟΎ ΤΕ ΕἸ ΒΜΗΗ ΤΕ: 
ιο ποπε πὰκ ΝΟΎΝοΟῦ πηοβε: ἀλλὰ ο΄ὴ' ΟΥΤ ἐκεῖ πᾶβ 

᾿'ΔΎΩ ΟΝ ΟὙΤελληοε ἐκεῖ πᾶς ἀλαληοει πἀπετεηπᾶδρε πᾶε!: 
ΔΎω πνεκακὰρ, ΠΡΗῊΤ ἐκ ὃ πᾶβ: χε ετϑε πίωᾶχε ερε π- 
χοεῖο ΠΕΚΝΟΥΤΕ ΝΔΟΛΛΟΎ Εροκ οὴ ΕΚ ΒΗΎΕ "ΤΗΡΟΎ: ΔΎω δὴ 

"φωβ πλὰ ετεκηδροὶ ΤΟΟῪΥΚ ΕρΟοΟὺ : πηπεχη τὰρ πόσὶ πρω- 

“λε εὐἡερόρωρ͵ ο,,1 πεκκᾶρ;: Εἰ βΒε πᾶι ἄποκ ρων ΕΤΤΟΟΤΚ ΕἼΡεκ- 
εἰρε κπίωδχε: εἰχὼ ἅλλλο0ὺ πᾶκ: χε δὴή᾽ ΟὙΩΝ ΕΚΕΟΎΩΟΝ ΠπΤο- 

9. ΟΥΚ ἈΛΠΈΚΟΟΝ ΠΦΗΚΕ: νὴ πετρόρωρ, οἴχηι πεκκᾶρ; εὐωδητ 
Ἅε πᾶκ ἈΜΠΈΕΚΟΟΝ πρβρᾶιοο: ΕἸΓΡΕΚΩΘΟΠΟ : Ἢ τροδιβρδιοο: εαε- 
ερραρ δ πᾶκ ΝῸΟ ΠΡΟΆΠΕ: ΟΝ τ Ἀλεροάζυβθε τε προῖπε εκε- 

9. ΧΟΟΎΟ ΕΒΟᾺ ν'λὸοκ : εὸ πρᾷρε: εκ Δ ΠΟΥ ΤῸ Ἅε εβθ0Ὰ 
4“ ἌκΛΑΟΚ ΕΠ} 0 πρᾷῖρε: ππεκκᾶδ β Ἅε εβθοᾺ εὐυουεῖτ: 6Ὸὴ ΟΥΤ 

εκεΐ πᾶ θ᾽ ̓ πετεοηνδᾶρε πᾶ ΕΒΟἋᾺ ΟΡ ΝΕΚΕΟΟΟῪ : ἀΎω ΕβΟἋᾺ 
διλι πεκοοΎο᾽ ΔΎΩ ΕΒΟᾺ Οὴ᾽ Τεκρρω τ: κἂ τὰ θὲ ΝΠ  ΔΟΟΛΛΟΎ 

5 ἘΡΟΚ ΝόῖῚ πχοεῖο ΠΕΚ ΟὟ ΤΕ εκεΐ πΔβ. δΔΎω εκεερπαλεεΎε; χῈ 
ΝΕΚ ΟΝ φι'᾽Αο Δ οὴλ πκᾶρ ἥκηλῖιε: ΔΎω ἃ πχοεῖο ΠΕΚΙΟΎ ΤΕ 
ΟΟὟΠΚ ΕβΟᾺ οῷΚ περλὰ ΕΥ̓ ΑΔῪ : ΕἼ θεὲ πᾶι 6ε ἄνοκ ὕρϑων 

ι᾿ὸ ΕΤΟΟΤΚ Ετ ρεκεῖρε ἀπίωδχε: ερώδἄνχοοο 68Ὲὲ πᾶκ χὲ πῖ- 
πδερ ΠεκβοᾺ ἄν: ΕβοἋ χὲ διλλερῖτκ: ἀΎ ἄιλλερε ΠΕΈΚΗῚ χε 

τ ΘΚῬΛΟΥΤΝ ρφρὰ ΤΗΚ: εκεχὶ ππκᾶὰ ΠΟΥΟΤΒ ππεοραᾶᾶχε οῖρλι 
προ: ἄγω παερρολαο δὰ πᾶκ ὡἂ εἐπερ΄᾽ ἀνυω εκεεῖΐρε πᾶς κἄἂ τ ἃ 

9 πταλερῦοατε ΡΙῸ ταλεροόάζοε -- Ἀπτ ΕβΟἋ -- Π1.,) σῖάᾶθο, ετὸς τῆς ἄφεσεως 

- λε ροβῖ δορώη τράπηάδαϊ -- πεκποῦτε, σοῖοσὶ ΟΠ. -- ΕἸΒΗΗ ΤΟ, ΠῚ. -- ΚΓ. χάτα σου 

-- 1 δλᾺδ ἀδαϑβῖ ἴῃ 4]115 -- οὰ οὐτ...... δι! ἌΔΆΛΗΟΘΕ - ΡΓ., ΠῚ. εν οὐτἦ εκεῖτ, ἴδ οὶ 

εογυὰπ -- απετεοηδᾶρε δα, ΑἸοχ, οσοὸν ἂν επιδεηται σου; Τῇ. Ξ δ΄. οσὸν επι- 

δεεται, χαθοτι ενδεειται -- οπ πεκρβηνε -- πΊ. εἴ ΑἸδχ., ρῖ. οὔῃ. σοὺ --- “' πρώκεε 
επερόβωρ, ρζὸ ἐνδεὴς -- οᾷς πεκκᾶρ, - ταθΡἢ. Υ. εἴ ρσσαᾶβς., αραγ. -- Νῖ. οπ1. σου 

- πδκ ροβῖ εἰχώ ἄβάλοο ἄδβαβί ἴῃ 4115 --- ᾽ξ ροβῖ τάλερ, ἴῃ ταλεροδῦβε ὑπᾶὰ ᾿ἰτογὰ δϑ 
αὐταβα -- τε -- Ἅε, Π1ΘΙΏΡΗ. -- ΡΥ. χαὶ --- ᾿ὃ αἰΐζθγατα Ἅε ἀραπααῖ --- “ἢ οὶ οὐ ἐκεῖ 
πδ.8 (5:0) ταπετευπδᾶρε πδα, 5Γ. ἐφοδιον ἐφοδιασεις αὐτὸν; τησπρῃ. ἴδηΐαπι εκεί 

ἴδιο! -- ΕβΒΟἋ οὴ ΠΕΚΕΟΟΟῪ -- ΚΓ.) ΠῚ. ΟΠ. -- ΤΕΚΘΡΩΤ -- Π1. οἵ ΑΙοχ., οἵ. οἴνου σοὺ 

-- τῇ. οὔ. πεκποῦτε -- ᾿ἢ πκοεῖο πεκηοντε -- σίϑθςο., ἦγ: ἰἀπίιπΔ πεκπον τ -- σΟτ πκ 

ΡΙῸ οοτκ -- ἐλυτρωσατο σε -- δέ ἀδεβῖ ἴῃ σοζοτίϑ ---- 'δ δέ, Π1. -- στ. δὲ -- διλλερ τ Κ -- Π1.» 

8Γ. ἡγάπηχε σε -- δίλβερε δηΐθ πΕΚΗῚΙ ἀραπάαϊ -- (ΛΟ οδΤῊΚ - ΒΕΓ. εὖ ἐστιν αυτῷ 

παρὰ σοι; ΠΠΘΡΗ. πιπεθηδες, 9οπ πὶ ϑᾶροκ --- 11 ροβῖ πουώτβ ςοά. ΟΠ]. τρὺ: ὦ 

πήσεις -- τῇ. εκεογῶστεν -- ροβῖ πρὸ (510) π|. δά. ρικεῖ βεππη. 

Ὀεαϊ. ΧΝ, το-τ7. ᾿ 



1 

ι5 πίολλοτ π Τεκρολ: ΠΝΈΚΤΡΕ προ] ΠΟΤ πηδρορᾶκ: εὐ- 
πάβθωκ εΕεβθ0Ὰ ΦΙΤΟΟΥΤΚ ΕὟῸ πρᾶῖρε: χε πτ δοερολλο δὰ πἂκ 
πῸΟ προπε: ἴΘε ΠΤ ΟῚ ΠΡῸΤΡ ΝΟΎΡΆΆΠβεκε: εὐ ΟΡ Τερολι- 
πε: ἀΎω πχοεῖο ΠΕΚΝΟῪ ΤΕ ΝΔΟΛΛΟΎῪ ΕἘροκ ὁ ρῷξ πλα Ετεκ- 

ον πδᾶδΎ: ᾿ωερπαλῖοε πἴαλ ΕΤΟΎΝ ἃ ΧΠΟΟΎ Νᾶκ' ΟΝ ΝΕΚΕΡΟΟῪ: 
Ἢ Ἡ δΝ ΝΕΚΕΟΟΟῪ : ΠΡΟΟΥΤ ἍΔΕ ΕΚΕΤ ΒΒΟΟΥῪ ἈΠΧΟεῖο ΠΕΚΝΟΎΥΤΕ: 
-- 

᾿ς ὦ Ννεκερριυο δϑκ πεκαλᾶζε πιθερίταλιοε ἩΝΈΚΕΟΟΟΥ  δίλλᾶ εκε- 
ΟὙΟΆΔΕΟΙ ἈἈΠΆΑΤῸ ΕΒΟᾺ λπχοεῖο ΠΕΚΝΟΥΤΕ: ΧῚΝ ρΟλΆΠὲ ρολαπε: 

Ἔ δα πλλὰ ΕἸ εν ΔΟΟΎ ΤΟ πὰς} ΠΟΙ πχοεῖο ΠΕΚΝΟΎ ΤῈ ΠἸΤΟΚ ἈΠ 
᾿ ΝΆΠΕΚΗΙ : ΟὙΔΕ πνεκρίυωκε ἈΛΠπΟ ερίτλλῖοε ἩΝΕΚΕΟΟΟΥ: εὐϑωπε 
ἐ δὸς: δε ερε οὐχϑῖν ορίωωᾳς : εὐσάλεε πε: Η ΟὙΒίλλεε πε: Η 6ε λᾶ Δ Ὺ 

“υ πχϑῖν ἐοἰφοου: πνεκᾶδο πϑηοῖδ παπχοεῖο πεκῆοῦτε: δλλᾶ 
᾿ς ΕΚΕΟΎΟΆΛΛΕΟ ΝΈΓΟΟΙ ΟΝ ΝΕΚΠΟΔΙΟ: πεχᾶρλε ετνλλλᾶκ: ἈΠῈ ΠΕῚ- 
 ΤΒΒΗΥ: ΕὙεουωλ ΦΩΟῪ οἴνδι: πθὲ πουόδος ΕὙΟΎλΑ χλλλοο᾿ 

Ὁ Ἡ ΟὙΤΟΥΔ: ΠΆΗΝ ἍΕ πέεοῆοῦ ΠΝΕΚΟΎΟΛΑΒ : ἐεκεπᾶ ρα] Ἅε εχ κα 
, ΧΥῚ, ι πκᾶρ, ἴθε ΝΟΎΛΟΟΥ : εκερᾶρερ, Ἅε ἘπΠΕεβ ΟἹ Πβρρε: εκεῖρε 

ς Ἀππδοχὰ Ἀ.ΠΧΟΕΙ͂Ο ΠΕΚΝΟΥΤΕ: χῈ δρᾶι οὰκ πίεβοτ πβρρε π- 
3 "γδκεῖ εβ0Ἃ φῇ πκᾶρ, πκῆλλε ΠΡΗΤ: εκεωώωτ ἀππδοιχᾶ 

᾿ς ψἄπχοειο ΠΕΚΝΟΥΤΕ ΦΠΝΕΟΟΟῪ: ΜΝ ΘΝ ἜΘΟΟΥ: ρακ πλλὰ ΕἼΈρε π- 
᾿ς χοεῖο ΠΕΚΝΟΥ͂ΤΕ ἡ ΔΟΟΎΠΩ πᾶς: ΕΤΡΕΥ Τ ἀΎΕ περᾶν οϑκ πλλὰ 
ὃ ΕΥ̓ ΔΥ: πΠΝΕΚΟΎΕΛΑ ΘΔ β »“πρδὰᾶ ΕἸΆΑΔΎῪ : οδτῦ ΠΟΟΟῪ 

Ε- 8, ππεκτρε προ ποτ, ΠΙΘΙΏΡΗ. -- ργᾶθο. οὐ σχληρον εἐσται -- ροβῖ πρῶᾳ ἷἴπ 
Γ Π βηο ὙΘΙΒΊΙ5 ππᾶ, οἵ [π|τῖ0Ὸ ΠΟΘ ΕΕ αυαΐποῦ ἰἰοτὰθ αογαβαθ βαηΐ -- ττδοαερρακοδ Ἃ 

στρ νιν ΕΘ οτΡ πτέρολεπε ΡΓῸ ρῖ. ἐπέτειον μισθὸν του μισθωτου εδουλευσε σοι εξ ετη; 

᾿ Πῖ, ΠΡ κοκ ἸΔΚ Ἄκβέιχε  ὴ:τὲ πε γον προλιπὶ Κατὰ ρολλπὶ πε΄ προλεπι ---- [3 τ δκ 

᾽πὶ .,; ΚΓ, ΟΙη. -- ΨΟΙΙΟΧ [ἰτογὰθ ο ἴῃ οὴ δηΐβ ΠΕΚΕΘΟΟΎ, ἃ5.1550 σοσΐο, δχοϊϊΐ -- ἢ 

Ρ. δῖ, τῆ. -- στ. χᾶν εν -- Ἅε ροβί πΦΟΟΥ τ ἀραϑί ἃ συ. δἵ πὶ. -- δηΐθ πηθεκεοοου [1δτὰ- 

Πα ΟΠῚ, χαν οὐ μὴ χειρῃς τὰ πρωτοτοχὰ (ΑΙδθχ. τὸ πρωτοτοχον), 4186 ἴδαπηθῃ 

ΟΟμαβοητως ἢ ἴῃ ἤἥης ν. 566. --- ἢ ΣιΑᾺδ, -- Π1.;) ΘΓ. ΟΠ. -- ἈἈπκοεῖο πεκπουτε -- ΑΪδχ., 
ἷ καὶ. Ξ δΓ. Οὔ. τοῦ θεου σοὺ -- Ῥοβῖ ετ ἴῃ ετεαπδοοῦπο ἀΡΓάβϑ8 δϑί τπιπὰ [ἰογὰ -- τι δύ 

ΕΣ πχοεῖο πεκποντε -- ΟΓ., ΠῚ. [ἀΠΙΌΠῚ πδόϊς --- Δ ΠΕΚΗΙ - σΓ, Ὁ Οἰχος σοὺ; Π1. πεκηΐὶ 

᾿ἤπηρα Με το ἩΠΕΚΕΟΟΟῪ, ΟΥΔΙΠ6 οχίασραΐο, ρουίπθηΐ δά γ. 105) 0ΌῚ ΟἸ 588 

 Κβυηῖ- ροβῖ ππεκ ἴπ ππεκρώωκε πὰ ἰἰΐοσα οϑὲ δθγαβὰ --- "Ὃ σάίλεε εἵ βΧἈεε (5ς) 
πῃ δὲ λᾶδυ πχβῖπ Εὐδοον Ξ Αἴοχ. ἡ χαι πὰς μωμος πονηρος; 14. ΠΊ, 51η6 δὲ 

᾿ - χαὶι; δΓ. μῶμον πονήρον -- τπεκδιδιο! πϑηοῖδ. (510) ΡΓῸ οὐ θυσεις αὐτο --- 33 ΣἈᾺΔ 

 ἄδεβί [ἴῃ ρου. εἴ 1. -- ἴτος ἀραπάαϊ -- πεκποΐλτο -- στ.» Π1. τεκβᾶκι -- Εὐουωλα. ἅκΆλ00 

᾿ ἀθαπάαί -- τον Ἃ (5ς) --- "ὃ κε ὈΪ5 ἀδεβῖ ἴῃ συ. εἵ 1, -- ππεκουοανβ (510) -- Α.» τ. -- στ. οὐ 
᾿φαγεσθε "-- εκεπᾶ οί τοὶ - ΡΓ.,), ἢ]. ΠΡ Σ υνῆ - ΧΥῚ, ὁ εκεφᾶρερ, Ἅε, π|. -- στ. φυ- 
:ῷ λαξαι -Ξ εβοἋ 5 πκᾶρ πΚΗλΆΕ -- Π.,) δσγᾶθο. εξ Αἰιγυπτου -- ςοά. οπ1, ἴῃ ἥπε νυχτος. 
ΟΝ ἀεπαλδ. ΕΤΑΛΘΔῪ ΡΙῸ ἐπ αὐτου, Π1. ΠΩΗ ΤΕ. 

Ὥκας. ΧΥ, τὃ --α ΧΥῚ, 1-3. [19] 

͵ ΦῈ) 

πο) ΠΡ, 



4 

(0]. 2. 

πρῆν ΣΣΣΙ͂;: 

ΡΘΕ: 00].2. 

110 

εκεᾶ ΔΎ ἙκοΎωα ἄθδβ: ΟὙΟΕΙ͂Κ Ἀλλλοκρο ΧΗΤ Δ ΤΕΥ ΠΕΙ ΕβοΟὉὉὉ 
ὃν πκᾶρ, ἴκηλλε Φ΄ὴ ΟὙΩΤΟΡΤΡ: χεκᾶο ΕἸΤΕΥΤ ΠΕΕΡΡΟΎΟ οῖξο 
ΠΡΙΠΆΛΕΕΎΕ ἈΧΠΕΡΟΟῪ ΠΤ ἃ ΤΕῊ πεῖ ΕΒΟἋᾺ ορῳῖ πκᾶρ, πκηλλε ππε- 

ιΘΟΟΥ ΤΗΉΗΡΟῪ Ἀπετπώπερ: ππὲ 9θ88 ὥὼπεὲε ππᾶρρδᾶκ δὴ 
ΝΕΚ ΤΟ. 'ΤΗΉΗΡΟΎ ποᾶςϑα ΠΡΟΟΎ ΔΎΩ πῆνεὲ Δ] ωχπ ἐπᾶροΎ: 
ΕβΟᾺ δὴ'᾽ πᾶφ: πᾶϊν ετεκν διὰ δ᾽ ΤΟΎ ἈΜΠΠΝΟΎ ΠΡΟΎΡΕ πορπςς 

: ΠΦΟΟῪ ἈΠΗΔῪ πρτοουε: πηεκόβαδοόλα εὐώωτ ψἀππδοχδ 
Θ᾽ ΟὝΕΙ ΠΝ ΝΕΚΠΟΛΙΟ: πδὶ ΕΤΈρε Ππχοεῖο ΠΕΚ ΟὟ ΤῈ πᾶ Τά ΔΎ πᾶκ: 

"ς ἄλλ δρᾷς πλλὰᾶ ΕἘἼΈρε πχοεῖο ΠΕΚΗΟΥΤΕ πᾶσοτπα πᾶκ 
ΕὙΡΕΥ Τ ἀνε περᾶν ΠΗ͂ΤΕ : εκη δ Οὐ ᾿ἀππδοχὰᾶ οὴλ πὰ 

ΕΥΑΑΔῪ: ἈΠΝΟῪ ΠΆΠΗ ΔΎ ΠΡΟΎΡΕ: Πρ ἈΠΡΗ: ΠπεοΎ- 
οε ππτἄκεϊ ΕεβοἋᾺ ΠΡΗΤΕ οὰς πκᾶρ ἥκηλε: δΎω εκεπῖζε 
πνόωδ: πεουλα ολκ πλλὰ ΕἸΤΤΈΚΝ ΔΟΟΎΤΙΟΙ πόὶ πχοεῖο πεκνου- 

1ὸ ΟΛΑΝ τ ΝΟΎΟεϊΟ ΟΝ ΤΈΡΟΛΛΠΕ ρὲ ΦΟΟΥΤΎ πα ππτᾶκ ἄρε- 

Ρᾶὰ ΤΟῪ ἈΛΠΈΕΚΛΑΤΟ ΕβῸλ Ἀπχοεῖο ΠΚΝΟΎ ΤΕ ον πλλᾶ ετκηᾶ- 
ΟΟὟΠΟ πᾶς] ποι πί ΧΟεΕΙΟ ΠΕΚΝΟΥ͂ΤΕ οϑα πὰ πηᾶθα θ᾽ ἄγω. 

πωᾶ [πηδ͵]οᾶςθα" πὶ πᾶ πτεοκηνοπενῖδ᾽ ππεκᾶρερᾶ τκ κ΄ 
ΠΕΛΑΤΟ ΕβΟᾺ ὩπΠχοεῖο ΠΕΚΝΟῪ ΤΕ ΕΚΩΘΟΎΕΙΤ πογᾶ ποτὰ 
κατὰ πόδλι π ΤΕοδΙχ κὰ Τὰ ΠεολλοῪ πχοεῖσς ΠΕΚΝΟΥ ΤΕ π-ὶὸὸ 
ται τᾶδα πᾶκ. πετπροίρᾶπ πὶ πρεησοὼκ ΦΗ Τ᾽ ΤΗΥΤΝ ΟΝ 

-ι 

18 

ἢ εκεᾶδν εκουζωλα ΡΓῸ φαγῃ ἐπ᾿ αὐτοῦ -- ΕΒΟἋ οῃν πκᾶρ, πκήλλε -- τη.» 51. εξ Αι- 
γύπτου -- δὴ ΟΥ̓ ΤΟΡΤΡ, Π1. -- σΓ.. ἐν σπουδῃ -- ετεσπεερρουο οἵκ πρπάβεεγε, ΠΊ. 

Ξ ρ. μνησθητε -- πτατετπεῖ εβ0Ἃ, ΠΩ. -- »Γ. τῆς εξοδιὰς ὑμῶν --- ὁ ππε... ώπει 

Π1. -- στ. οὐχ οφθησεται -- ππηδιφϑρᾶκ ῥῖῸ σοι; π1. οἴ. -- απ ἐπᾶροῦ, πη. τ ρΓ. χοι- ῳ 
μηθησεται -- ετεκδιῦδδιτοΥ - ΡΓ.»), ΠΠΘΠΊΡΗ. -- ΑἸοχ. ων ἂν θυσητε -- ροδῖ πϑοοῦ 
τι. δ. ετελλλαδν --- ἢ ἀηΐθ οἷ ὑπ, εἴ ροβῖ ετερε ἐπιδθ ᾿Ἰς}16 γᾶ ἀγαβαθ βιηΐ --- ὃ ροϑὉὉ 

Ετερε ῦγαβα οϑί πὰ [ἰῖ6γὰ ΠΟ ὙΘΓΙΒΙ5 -- πίκοεῖο ΠΕΚΉΟΎ ΤΕ -- ΟΓ.,) ΠῚ. ΟΠ]. πος Ὴ 

-ἰ πδκ ρῥῖὸ πδοὶ ἀδαηάαῖ -- ρος τίλλδι ΕἸ ἀκααδΎ -- ΠῚ. ἀκλα ΔΎ ΟΧ Ἰἰηραας ᾿ἱπά0]6, σΓ. ΟΠ|. 

- ὃὰκ τικδρ, πκηλλε -- π1. εἵ Αἴοχ., ρῖ. εξ Αἰγυπτου --- ἶ εκεπῖζε -- εκεπῖοε -- ροβϑῖ πσ- 

δώδ᾽ τη. δἀά. 53πιδεὶ -- Ετεκηδ οοῦτπο Πιθηάοβα ΡΓῸ ετεοηδ..... -- (οά, χ, ἀδβιπιΐ 

δά γοσθῖὰ πεκπουτε; βοαΐταγ ἰθοο ῬΧΕ ςοά. Χχχπ εχ πλ εὐ Ἀροποακίου (510) --τ- ἴδ ἐρε 
ἐννν δρερδτοῦν, Π1. -- στᾶθς, οφθησετα! -- ἀκπεκάλτο (510) ΡΙῸ ἄκπᾶστο, εἴ ΕἸ κΚηδ ΟΠ 

ΡΙῸ ετξηδι.... τὸ πεκποΎ ΤΕ, ΠΙΘΠΊΡΗ. εἴ β5Γ. ΟΠ. -- ΠΙΘΠΠΡΓαΠὰ ἀρϑοϊβθᾶ, ρει πθ΄ 

Ῥιϊοι πᾶ, εἴ νϑσίοχ {ἰτογαγ πὰ τὧδ'᾽ 1ῃ Αἰτογὸ ποῦδ. -- ἰΘΡῚ ΠΕαΙΘΙηΐΪ ἴΓ65 ῬΓΊΟΓΟΒ ΠΟ Γὰ6 

γοςῖϊ5 [πηδήοδως -- ππεκδιρερδτκ, Π1. -- ΡΤ. οὐχ οφθησῃ -- ςτογὰς “κοεῖο ἴῃ ἀατκοειοὉ 

ἴῃ ΓαΒΌΓΑ -- Π1. ΟΠ]. ῬΟΒΙΓΘΙΩΙΠῚ πεκτοΎ ΤΕ ---- ᾿ἶἷ ττες δι, τα. -- στ. τῶν χείρων ὑμῶν ; 

ἴδκ τΞ σΓ.) ΠῚ. ΈΛΑ ΠΙΟΛΛΟΎ ΕΤΕῈ πόόιο τδ ΤΉ] δε, ὙΙΝ. 

ἌΛΛΟΟΥ εχώκ, []. -- σΓ. χριτᾶς χαν ̓ 
- Κατὰ πεοϑον 

ΡΙὸ πδῷ Παρ. πτᾶκ --- ὃ πετπροτοδᾶπ 

Ἰραμματοειςαγωώγειῖς ποιήσεις (ΑΙεχ. χαταστησεις) σεαυτῳ. 

ὅλο, ο ὕαινα δυ, ἢ 

Ὠκαΐ. ΧΝῚ, 4-7. 16-18,. 



ἘΝ ΕΝ; ΝΣ Ν 14] 

ε΄. ̓πεοθω: εκεκάθιο τᾶ "ΜΝ ΜΔΟΟῪ εχὼκ οϑ ΝΕΚΠΟΔΙΟ 'ΤΗΡΟΎ πᾶι 
δι. : ΕΤΈρε πχοεῖο ΠΕΚΝΟΥΤΕ πὰ ΤάΔῪ πᾶκ κᾶ τὰ ΦΎλη, ΔΎΩ εὙε- 
τῆς πἴδαπ ἐπλᾶοῦ οὴ οὐρᾶπ 3ζλλε' πηνευσεελλε ἐπρᾶὰπ ππεΥ χίρ ο᾽ 

ΟΟΥ̓́ΔΕ ππεΥχὶ λώρον᾽ πλώρον τὰρ δΔΎτωλλ, ππΒΔᾺ ππ- 
δὲ ̓  πύλτοι Δγὼ τλΝ ΔλλΑΔῪ ΒΈΣΘΆΡΕΕ ΜΤΑΑΝ τ Άλε.. ἐκεῖ ΤῊΚ ν 

πᾶκ κᾶτὰ ΦΎΣΗ ΔΎΩ ΕὙΕΈΚΡΙΝΕ ἈΠΆΔΟΟ ΟΝ ΟὙρὰΠπ 
πΝεκΚΤῶσε πᾶκ πΟΎεϊερΘΗΝ ὯΝ (ΘΗΝ πἴλα οὰ τὰν πε- ἢ 00]. 2. 
"ΤΉΡΙΟΝ ἀπχοεῖο ΠΕ ΟὟ ΤΕ ΗΚ Ύ δλλίο πὰᾶκ οἷν δὶ. πὸ 

πεκπουτε. πνεκωώωτ αλᾶρ, πχοεῖο ΠΕΚΝΟΥ ΤΕ ποΟΎ- ἅ 
οε ἢ π ΟὙΕΟΟΟῪ Ερε οὙὐχβδῖν ᾿Ο0Π ΠΡΉΗΤΟ ᾶχε πἴλα κπο- δ: 

19} ποτ ες τι ἘΣ ὃ 20 ΜΞ ΠΤΑΛΙ ΤΆΛΕ,, ΠῚ. -- ΕΓ, διχαιων --- ““ ἐκεῖ ΤῊΚ ερ πρὰπ τᾶ πεκφυλη -- 
᾿ Υ Ν Ἐξ - τὸ 

κε, ΠῚ. -- ΡΤ. δικαίως τὸ ὝΡΡΙΕΝ διωξῃ (ΑΙεχ. φυλαξη) -- ἐτετπεώπρ -- σι. 

ἐκωνϑν - τ. ΟἹ. ἄγω πτετπβὼκ εροὺπ -- χαι εἰςξ ἐλθόντες - ΠτΤΕΤΠπΚλη- 

851.) ἢ. ΤΤΕΚΕΡΚἈΗΡΟΠΟΛΑΙ -- 14, ΟΙἽ. πεκπον τε -- Κατὰ ΦΥΔΗ 546 
δρθία 6χ νυ. 1ὃ, ποη Παρθηῖαγ Πὶς ἴῃ δΓ. οἵ τῇ. -- ὅ' πογεϊεριηι τ ϑηπ 

,.) δῖ. ἄλσος, πᾶν ξυλον -- χεπχοεῖος πεκπουτε -- ΑΙαχ., π|. ἴτε πδόιο εἴ Ὅν 

-- 
ΞΞ 

΄ 

θεου ἫΝ ταπίαιη -- πη κτδακίο πδκ δίηδι ῬΓῸ σγᾶθς, οὐ ὀεμαον σεαύυτῳ, 

Ὅπ|. -- “δ ροκῖ πηκτᾶρο οοά. οπι. πᾶκ -- σεαυτῳ --- - ΧΥΠΙ, Ἢ Ὅπβώτε πε, τῷ 

᾿ονῶρεβ, πε, Ἦ, -- ρσ. οτι βδεληγμα εστιν. 
Π] 

π΄ τες Ἐς 3.0. -- -------- ἡτι 

ἊΣ αλ Ἢ ὦ 

ἔα 
᾿ ΟῪ Ῥεαϊ, ΧΥῚ, το - ΧΥ͂ΙΙ, τ. 



 , ΟΤΕ, 

Ρ. ὙΠᾺ: 

5 Ῥ- Ὑπε . 

Ἔξ 0 1..5: 
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ΙἸΗΟΟΎ πΏηρε πηδΔΎΗ. 

ο ἔδγω ΔΎεϊρε ππδοιχᾶ πόὶ πηρε ἈΧΠΙΗ Δ φὴ ΟΟΎ ἈΠ Τ ΔΟΤῈ 
ἈΧΠΕΒΟῪ ἈΠΗΔΎ ΠΡΟΎΡΕ ΟΝ ποᾶ ΠΑΛΠΡΟΥΠ ὃι.1 ΠΕΚΡῸ τἀπίορ-. 

᾿ ἌΔΠΗΟ᾽ ΟΝ τοῶε δΔΎΟΥΩΛΔΑ ἈΧΜΠΕΟΟΥΌ ΕβῸᾺλ ον πκᾶρ π- 
" φιηλϑδ θ᾽ ἵποεικ πβρρε. ἄγω ερρᾶϊ ρα πεΐρφοου δηῦχη πα 
πλλᾶ π νὰ ποεουλα ΕΒΟἋ ρὰχ ΠΕΟΟΎΟ ᾿πκᾶρ᾽ ΔΎ πὲ ἈΝ δ η- 
νᾶ ὠοοπ᾽ πῆρε ἘΕΠΙΉ ὉΠ πν . ΝΕ 

- ἐῶ 

89 
εὐ ΝΑ, . . ᾽ . . ᾿ . . . ᾿ΠΕΟΚΕΡΡΟ. ΔΎΟ ΙΗΟΟΎΥ δο- 

πᾶ τ ἄοοε ξεπκᾶρ τΉρΕΪ ἩΤΟΡΙΝῊ πκᾶρ, ΕἸ ΧΟοοε ΔΎΩ πκᾶρ, 
ἌΧΠΕΛΑΝ Τ᾿ ἈΠ πκὰρ πτοώτθε: πκᾶρ, ΕΤῸΝ ΤΆΛΗ ΤΕ ἄγω τᾶς 
οΗΔΘθ᾽ ἈΠῸῚ ΝΕΟΕΡΩΟΟΎ ἈΠΟΎΚΑ ᾶΑΔῪ ἐἘπᾶ ΟῪ ΠΡΗ ΤΟΎ εδο- 
οὙχᾶΙ δῶ πκὰ πἴλα εὙ ππιβεὲ πων ΠΡΗ ΤΟΎ ΔΎΟΘΟΤΟΥ 

ι Εβολ᾽ κἂᾶτὰ θὲ ΝῬΎ δον Ἄκλλοο ΜΟῚ ποεῖ ΠΟΤΕ. ὐᾶ- 
δρᾶι εκᾶ τηὸο Ββδᾶρνη᾽ ωᾶρρδι ετᾶζδ᾽ πκᾶρ ΤΉΡΟ ΠΥΌΘΟΝ 

ΕΝ τῷ 

ΤΟΥ [π|οὰ ΝΕΎΕΡΗΎ χΧῈ πχοεῖο ΠΝΟΎΤΕ πεύλλθε εαλὰ ΠΙΗΔ. 
χα Μτερειοώτλκ Ἅε ΝΟ ἅβιο πρρὸ πδοώρ᾽ ΔΕ ΧΟΟΎ εἐρᾶ Τα 
πωβὰβ πρρο λάρρον᾽ ἀΎω ἐρὰ ΤῸ Ἄπρρο πουλον᾽ ἄγω, 

ερᾶ ΤῸ] κῖπρρο ποιφ' δυῶ εἐρὰ ΤΟῪ πνερωοῪ ετρᾶτπ τποδ [Ὁ] 

πΟΙΆΩΝ εορᾶὶ ΕἸΤΟΡΙΝῊ πκᾶρ, ΕἸ Χοοε ΥΩ ερορᾶϊ εᾶδρᾶ Βἃ 
ΤΕΤ ἌΆΠΑΛΤΟ ΕΒΟᾺ πΧΕΝερεθ᾽ ΔΎ ερρᾶὶ ετοώτθε κἀπκᾶρ, ΕἸΟΝ 

Ιοϑῖιθ. αἴαϊιιβ εχ ἢ. ΧΙ, σᾶρ. ΧΙν» 1, 0] ἸορΙ ἩΔΎΗ ΡΙῸ ΠΗΔΎΗ ; 1η σο4, ΧΟΙΧ 

ἸΗΘΟΟῪ ΠΗΔΎΗ, ἴῃ ΠῚ5. ΡΑΙβίοη. 44, ἀρπὰ Ὑγοϊά Ορ. οἷζ. Ραρ. ὃ, ᾿εροον πίῶηρε Ὑγτς ον 

δΎΕ -ν, ὃ παπρώτπ ρῖὸ ππδπρπττι ; ροϑβίθα ΟΠ]. Ιερικω -- ΞΞ- Δα Ὁ. ἰαΐ. ἰ 9} ὃ 

-- "Ἢ πσεικ πβρρε -- ἀγὰδ. ἰαΐ., 5ϑυτο--χ. -- σγᾶος, χαν γεὰ --- ἢ ποεογώαι, γᾶ. ἰαΐ. οἵ 

ΕΥ͵. Ξ- σῖ. μετὰ τὸ βεβρωχεναι αὐυτους --- Χ, 10 Πίογα τ ἴῃ ππτορι πη -Ξ- τῆς ὀρεῖνης 1ῃ 

ἴἰταγὰ -- πκᾶρ, ετίκοοε ρ]οβϑὰ -- πκᾶρ, ἈΣΠΕΛΑΤῪ ΡΓῸ τὴν Ναγεβ -- 5υγ., “Ναΐ. τὴν ναβαι 

- πκᾶρ ΕἸ ὙΆΛΗ ΤΕ ο]ο055.) 14. ΧΙ, 2 -- ΔΎ οτοΥυ -- ΑἸοχ. εἴ 50Γ.) β .. 1 51Π6. -- ΟΠ. 

ἴῃ ἤπε χαπτηὰ -- ὁ" ρῥπβ ὥδρρᾶι ρῖὸ ἀπὸ -- κατηο -- Καδης -- πκᾶρ, τΤΉΡΕΙ - Αἰεχ. 
Θἵ 5υ0Γ0--χ., σγᾶβθο. ΟπΊ. ὙῊΝ "- ΞΌΘΟΝ -- γόσομ,. --- 5 περώωουὺ "ΤΗΡΟΎ,, ΒΥΓ. νον ϑοο 

δ δ ἔβας, ρΓ. χαὶ παντᾶς τους βάσιλεις αὐτῶν (ΑἸοχ.᾿ τα τον ΥΤΟΎ Ξ ΑἸΟΧ., 

ΒΥ͂Γ. 5.3.6. (510), στ. ἐπαταξεν --ἴτοδ. ΠΕΥΈΡΗΎ ΡΙῸ εἰς ἀπαξ, ΒΥΓ. «91! [καθ -- πποΎτε,, 
ΒΥΤ. Οαπὶ ρΓ. ὁ θεὸς Ισραηλ, ΑἸοχ. ὁπ. --- ΧΙ, ̓ δβθιο ῥτγὸ ιαβις -- αδρροιι -- Ὑαῖ, μαρ- 

ρων; δζᾶθο. μάρων -- οἵῷ -- αζιφ ---- ὅ πκᾶρ ετίκοοε ρίοβϑα -- ΧΈΠΕΡΕΘ -- 501. ᾿πι5 εἴ. 
ΑΙοχ. ΤΟ τὸς 51. χενερωθῇ -- Περσ, ΣἿΣ9 - ἀπκδρ ετοῖ πάλη τε 50Π0]. 

105. , το- 12. Χ, 39 - ΧΙ, 1-2. 

. δϑρδὶ ἐσδβδων πνεέρωου ΤΉΡΟΥ ἈΠ πευκᾶρ᾽ ἃ ἸΗΘΟΟῪ χι-ο 
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ἷὶὰδ ππνεχᾶνδηδιοο ΧΙΝ κυλᾶ ποῦδ΄ ΔΎΩ εἐρρᾶἂϊ ἐπ τ κεπὰρρ ἃ- 

διὰ πηδαλορρδιοο "᾽πὶ πεφερεοδίοο᾽ πὶ πεΎρ ἀϊοο ΔΎΩ πεῖε- 

βογοδιοο πΕΤολΣ ΠΤΟΟΥ ΔΎΩ ΝΕΧΕΤ τ ἄιοο πᾶϊ ΕἸῸΝ τε- 

1 Ρηλδοῦ᾽ δι, ΠΤΟΟΥ ερρᾶ! ελλᾶοεχελ. δΔΎω ΝΤΟΟΥ ΔΎΕΙ ΕΒΟἋ 

ΟΠ ἈΝ ΝΕΎΚΕΡΡΩΟΟΥ πλλΑΔΎ ΕὙΟὼ πθὲ πω πθϑδλδοοᾶ: δὴ 

5» σπεύδῃ ρενριτωωρ "ἱΝ δεπρᾶραλδ' ἐν Δ ΟὟ ελλᾶ τε. δῶ 

ς᾽ 

ὑ ΠΑΛΟΟῪ τλαᾶρρων᾽ [Ε]ἸΡ πολνΎδιοο ».Ν ΠΙΗ : ΔΎΩ πζοεςἷῖο πε- 

᾿- ̓ χδαὶ ΝΙΗΟΟΎ ΧΕ ἌἌΠΡΡΘΟΤΕ ΘΗ ΤΟΥ ΕΒΟᾺΛ ΧΕ Πειπ ΔῪ πρᾶττε 
ὐναπάρλ ἍΤ ΟΥ ἈΚΛΛΟΟῪ ΕὙΟΟῪΠ ΦΙΦῊ ἈΠΙῊ Δ᾽ ΠΤΟΚ Ἅε πεΥὺ- 

Ἵ Ἷ ̓ πὰς ΒᾺ νεγυκωβρ᾽ ΔΎ πευρᾶρλιᾶ ἘΚΕρΡοΟΚΟ ΟὟ οὴ ΟὙΟδΔΊΤΕ. 
ἐς ̓  ΔΎΩ ΙΗΠΟΟΥῪ δα εῖ ἈΝ πᾶδοσ ΤΉΡΟ πρεύλλιϑε εἐρρᾶὶ εχΟῪ 
"" ουώονε εχλὰ ΠλΛΟΟΥ τλᾶρρωπ᾽ Δ πτ εἐορᾶὶ εχ Ύ ΟΝ 

Ἵ [τορι ΝΗ]. 

δ, ποδηδᾶν πᾶὶ ΠΥ ΔΟΓΚΔΗρΡΟΝΟΛΛΕΙ ἩΔῪ ΠπΟόῚ ελεᾶζὰρ 
᾿πονηηβ. ΔΎΟ ἸΗΟΟΥ πηρε ἡΝΔΎΗ ΔΎΩ πᾶρχων ΠΆΛΛΑΝΤει- 

Ηϑ » τ ἘΠΕΦΎΔΗ ππΗρε ἈἈΠΙΗΔ. κἂτα ΝΕΎΚΔΗΡΟΟ ΔΎΚΖΣΔΗΡΟ- 
 πολεῖ κατὰ θὲ πτὰ πχοεῖο ΟὙεροᾶθ νε δὴ ΤΟ Χ ̓ΚΑλ ΟὝΎΟΗΟ 
3 πτέψιτε ΦΎΔΗ ἀΎ τπᾶςθε ἈΚ ΦΎΔΗ ΧΙΝ ἌΠΕΚΡΟ 41π- 

 ἸορΆδπηο. ΔΎ π᾿ ΔΕΎΕΙ ΤΗΝ Ἀχπεο ΚΑΉρονολλει ἩΔῪ Ὄρᾶι π- 

ᾧς 
: 

ΔΟΟΗ ψ1π εφρδιλλ' ΔΎΩ ΠΟΥ “λεριο πΝΔῪ δὴν πκᾶρ, δ'λλᾶ 

᾿ δένπολιο ἐΑνροδόλαοσὶ ΠΦΗ ΤΟΎ" ἀν ΠΕΥΚΕΟΙΤΗΘΕ ΕἸ ῊΠ ἜΑ Αον 

ΠΝ πευκετβνοουε. κατὰ θὲ π τὰ πχοεῖς δὼ ΕἸΤΌΟΤΕ 

ἘῚ ".-.. ἘΞ φεναεδδωρ - ᾿ εὐἰδιτπδροδλῖδ Ὀἰ5 -- σᾶς. εἰς τοὺς παραλίους 

Ῥοβῖ ΒΤ όρρδιος πὰ ΤΕ: ΒαΡ. και τοὺς δ ὐ αι - τ μνλὲ ἀποοιΣ τ ῶα πετρλκ 

: Η π᾿. δι ἜΡΗΒΕΕ τέρηάλοο -- ἘἾΡΟ .) δίαος. χαι τοὺς ὑπὸ τὴν ξρμων 

ἊΣ τύπον εϑρδι Ελαδιοεῦζελι, 5ῖᾶθς. εἰς ὙῊΝ Μασσυμα. ΑἸοχ. εἰς τὴν Μασσηφα 

- ΚΓ: μθρϑδο τς Ἔ εγο, ΒΥΓ. 50} ἀϑίθιίβοο μας ςο Βα. Ξ Πβρσ., βρῖ᾿. οἵ". -- δὲ πενε- 

Ῥν ΗΥ̓́ δΔΎΕΙ, 57. -- σᾶθς. παάρεγενοντο ἐπὶ τὸ αὐτο, χαι παρενεβάλον -- ἀδρρώπ, 
κυ 7.3Ξ ἘΦ ΤΗΝ .) ἍΙοχ. μερρων, ΒΡ γ. 7 μαάρρων; ρ»Γ. αἰτοδίαας υαρων -- εἴ Ερ δχοϊϊ 

Πδοληγαλοο (5ιο) --- “ εὐσύτπ, σῖαθς. τετροπωμενοὺς -- τοκ ἍΔΕ ἐὰν τ - ᾿ οΥ- 

ταητ 5, πευκληροο, 50Γ. -- τ στ. οὔ. αὐτῶν -- κὰ τόικ ἙΎοηο -- α]σ. ἰατ. οἵ 

ἼΘΡΙ ἜἍἘᾺ "ΠΣ » 50Γ. -- ρΓ. εν χείρι σοὺ ---  πδΎνῊϑἮ ῬΙῸ τοῖς λευιταις -- δῶ πεὺ- 

105. ΧΙ, 3-7. ΧΙΝ, 1--. 

5 πλητε ΔΎΩ ερρδὶ εὐανδ' πτῶρ δΎῶω ερρᾶϊ εν τ πᾶρρ ἄ- 

δΎΘΩΟΥΡ, ΕΘΟῪΝ ΠδῚ ΝΕΙΕΡΩΟΟῪ 'ΤΗΡΟῪ δὶ ΝΕΎΕΡΗΥ. ΔΎΕΙ Εχλκ 

τὲ λυ πᾶι ΘΟΟῪ ΕΝ Τ᾿ ΔΎΚΔΗΡΟΝΟΛΛΕΙ ΘΝ ΠΌΘΗΡΕ ἈΛΠΙΗ Δ᾽ δι. φ 

1 ΘΗ ΤΟΥ" ΕΒΟᾺ χε πηρε Ν ἴὥσηφ' ΕὙῸ ἈΦΎΔΗ οὐ τε λλᾶ- 

Ρ. Ἅκη: 

0 ]1;:. 

ΟΟΙ 2» 

ΟΣ: 



ΓΟ. Ὁ. 
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ἈΣΛΟὝΎΟΗΟ᾽ ΤΙ ΤῈ θὲ π|τἄΎδδο πόὶ πΗρε ἈΛΠΙΗ λ΄ ἄΎω δΔΎ- 
 πεῷ πκᾶρ, Εχω οΎ οὴ᾽ ΟὙσέπη. δγυω πώηρε πΙουλδᾶ᾽ ΔΎΤ. 
ΠΕΎΟΎΟΙ ἘΡΟΎΝ ΕἸΗΟΟῪ ΦΥ͂ τᾶλνυδλδ'᾽ ΔΎΩ πεχδο πδο πσι΄ 
χιδλεβ᾽ πώηρε πίεφωπνη" πγεπεζἄιοο εχ 5100 χε ἩΤΟΚ 

ἵΚΟΟΟΥΝ πώᾶχε π͵τΤὰ ΠΧΟΕΙΟ ΧΟΟΟΙ »λλλΎοΗο᾽ πρώλλε 31- 
τ ΠΟΤΕ ΕἸΒΗΗῪ ΟΝ ΚΑΤΗΟ ΠΊΕ βᾶρνγνη. πε ΟΝ ολλε γάρ 
προλλπε᾽ Ν ΤΈΡΕΟ ΧΟΟΥΤ ΠΟῖῚ “ΚΟΎΟΗΟ πρλλοδ Ἃ ΠΠΟΎ ΤΕ ΕΒβΟᾺ 

δὴ ΚΑΆΗΟ ὯηῚΤΕ βάρηνη" εὐλε ῦ πκᾶρ᾽ ΔΎΩ ΔΙΤ ΔΎΟ ἐροοὶ που- ᾿ 
8 χε κἂτᾶ ΠΕΟΙΦΗΤ. ΠΔΟΝΗΎ ΔΕ ΠΎΔΎΕΙ εἐρρᾶϊ παλλλᾶι 
ΔΎΠεΟΟ ΠΡΗΤ ἈΠπλδοο ἄπΟΚ Δὲ διτᾶδλ τ ΞΔΎΔΔΤ ετρᾶ-- 

" ΟὙΔΟῪ ποᾶ ΠΧΌΟΕΙΟ ΠΑΝΟΥΤΕ. ΔΎΩ “ὡὠωνῦοηο δήωρκ “41πε- 
ΘΟΟῪ ΕἸ Ἀλλ  Ύ" εοχὼ ἅκλλοο χὲ πκᾶρ, πτάκβωκ ἘΡΟΎῪΝ ΕἴρΡΟΩ] : 

[εεϊθωπε πᾶκ [πἰΚΆΗρΡΟΟ ἈΝ ΝΈκΗρΡΕε ὡὧᾶ επερ᾽ ΕεβοᾺ χε 
ι᾽ ἄκτδδκ ΕἸΡεκΟοΥᾶρκΚκ ποὰ ΠΧΟΕΙΟ ΠΕΝΝΟΥΤΕ. ἄγω ΤΈΝΟΥ 

πχοεῖο ἀπ οᾶ που τ᾽ κὰ τὰ θὲ π τ Δα χοοο τ λλερ κε ΤῊ προλλτ-ος 
πε τὲ ται χν ἈΣΠΕΡΟΟῪ πτὰ πχοειο χὼ ᾿ἀπείυδ χε εὐ -ος 
οηο ΔΎ δύρλοοςθε ΠΟῚ ΠΙῊΔ ΟΝ ΤΕΡΗλΛΟΟ. "ΤΕΝΟΎ δε εἰσ ΜΝ 
τε τ ον  ΤΟΟΥ πἸχοΎτΤε καὶ τε προῦλπε δΦΟΎΝ ΕἘΠΟΟΎ 

"Ὁ δΎΩ ΟὟΝ δῦλλ ΟὟΝ Ἄλλλοι κᾶ τὰ πεοΎοεϊ πορπ' ππδος-ς 
ΧΟΟΥΤ Πό᾿ ἈΝ ΟΎΟΗΟ 

τον ον ννος [ἀν σε] ΝΗΎ εορδὶ εἐχὺ στάλυδλδ ἘΔ 
ἌΛΠΑΛΤΟ ΕβΟἋ Ἀπχίοε πὰ τ ἄλλδλλιν Τἂϊ ΕἸΤΟΔΠΕΛΑΝΤ ᾿λπεῖδ'ςς 
ΔΎΩ ΟΕΝΗΎ ΕΧΆΛ ΠΛΛΟΟΎ ΠΝ ΤΠΎΤΗ ἈΜΠΡΗ᾽ ΔΎΩ πέεέιει ΕΒΟἋᾺ εαε- 

5 «θὠπε’ ΟὟΤΕῈ ὙΠΥΤῊ ΠΟΡΩΟΣΤΉΔ᾽ ΔΎΩ πέσ ΤΌ. ΟΕΒΗΚ ἐρῶ 
επὶὰ πεῆλλ' εχλλ ΠΡΗῸ ΝΙΕΒΟΎΟσ᾽ ΧΙΝ ἈΛΠΕΟΕΒΑΝ ῊῪ τἂϊ ΤῈ θ1Ὲ- 

Ηλι ΔΎΩ ΝΕΎ ΤΟ ΘΕΠΟΎΧΕ ΕβΟᾺ εχλλ πκοορ, Ἀ᾿ἸΠΡΤΉΡΟΟΥ πᾶ 

δ δηῖθ ποί ςοά. Παροῖ ἀκ ὃ -- ἐκώον δὴ οὐ δέπη Δραπάαπῃί ---  Ἰεφωμη [τὰ ΒΘΙΊΡΟΥ Ξε ̓ε-τοὸὖ 

φοννὴ -- τεπεζδίοο -- χενεζαιος -- εακὼ ἀκλοο ἀδαβῖ ἴῃ σΘΙοΓΙ5 -- ΕὙΒΗΗῪ, 5ΥΓ. Ξ- 8τ. περι Ἢ 

ἐμου καὶ σοὺ -- Κᾶῦτηο -- χαδης --- ἶ πρεαρ Δ Ἃ -- ΒΥ. οἴ ΑἸδχ., 51. 0 παὶις --- ὃ Ἅε Ῥγίαβ Σ 
- γαῖ., σεἴε οπι. -- ΔΎπεωυς -- μετεστησᾶν -- ᾿λΎδδιτ δρυπάαϊ --- 9 Βα ροπο (Οἷς 
τὸν ἐρα τον » Θχοϊδογαηϊ 406 ἀποῖβ ἱποῖαβὶ --- “ἢ χτρ ἀκπεροου ΡΓῸ ἀφ οὺ -- δέ - χα! 

-- “Ὁ μοϑὲ ἌΛΑΛΟῚ ΟἿ. σήμερον -- Κατ. ΠΕΟΎΟΘΕΙ.Ο ΠΩΘΟρΡΙΤ, ΒΚ5ΥΓ. Ξ ΕΓ. ὡςεῖ ὁτὲ --- ΝΣ ᾷ 

ἴο]. Ἐς -Ζη Ρβγῖ. 50 πεῖ Ῥ ποίαπίῃγ νᾶγίϑθ ἰθοϊίοποβ εχ οοάϊοα ΒΙΒΙοίμεςαθ ἱτππρθτ΄ὸ Ἢ 

τα }15 Ῥοίγορο ἴάπαθ σοπρΙθοῖθπῖθ ἴοβας ΧΥ͂, 7.-- ΧΥΤῚ, σ, Ἰυχία βἀϊπόποπι Ο5οαῦ νοπς 

Τιηῖηι « Βτας διάκο ἀογ ϑδῃ! ἀἴβομθη ΒΡ 6  ἀρεγβοίζαηρ εἴς. ΓιεἰρΖὶρ 1885.» --ὖ ΡΒ τδὰ- 

τ κ -- ἀτδλλδαλίς, Ρ δ τδαλλεῖπ τ σΓ, αδάαμιμον, ἊΣ αὔδαμειν, Α. αδόομιμι, ΒΥΓ. ΕΝ 
8 - πυτὴ [5 - πη η -- Οὐτε δραπάαϊ --- ὅ πεζγτοςυ, 5ΥΓ. -- στ. οὔῃ. ἄυτου -- επῶσε ὈΪ5᾿ 

Ψ ἘΞ ν ξ τᾶς ΝΣ 
ΞΞ εννομ, -- κι ἈΚΠΕΟ ΕΑ Τ, 5ΎΓ. -- ΡΓ. ἀπὸ λιβος -- πευ τό, ΒΥ. τ ΚΓ. τὰ οριᾶ. ὃν: 

105, ΧΙΝ; .6-ατο ΧΥ͂, 58. ὁ φὴα 
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ΕἸ ΠΡΟ ΕβοΟἋᾺ ψπιὰ πεν οἄᾶοτη τεθδλδοοδ᾽ τἂι ΕΤ- 
9 οδογοὰᾶ ᾿ψπκὰρ προρδῴδειν εχλλ πελλοῖτ᾽ ΔΎΩ πτοο αποῪ- 

᾿ς χε Εβ0Ὰ ΧΙΝ χώδὶ ἙΠΤΟΟΥ ΕΧΝ ΠΆΛΟΟῪ ΠΎΠΥΤΗ πᾶροθω" 
᾿ς ΔΎΩ ΟΝΗῪ ΕΒΟΔ ἘΠ ΤΟΟΎ πεφρων ἀυ ππτο ανδεινε εχτὶ 

ιο Ἰεβάδλ᾽ τῶι ΤῈ Ὑπολιο ἴδρα δΎω πτοὺ ἀνάᾶκωτε εἐχν 
βᾶδλ' εχἧὺ᾿ τεθᾶδ λδοοδ᾽ ΔΎ ανδεὶι ἐρρᾶϊ ἘΠ ΤΟΟΥ πδοᾶρεσ' 
 οδΟΠπΙΡρ ΠΎΠΟΔΛΙΟ ᾿ἄριλλ' ΧΙΝ ἈΠελλρΙτ᾽ τἂϊ ΤῈ χδολων᾽ 

δΎω ον δει ἐορᾶι ΕΧῊ ὙΠΟΔΙΟ ψἀπρη᾿ ἀΎω ἀπ ᾶκω τε Ἐπελαν Τ᾽ 
Ὡς ̓ς δω πτο αν Ν ΟΥΧΕ ΕβοᾺ ποᾶοπιρ πἄκκᾶρων εχϑκ 

: ̓  πποω σεν Δεῖ ΕβοἋ ἐπελλῆ τ᾽ ΔΎΩ σεν ΝΟΥΧΕ ἔχν ΔολλΝ δ᾽ 
ΔΎΩ πεῖ εβοἋ πνετοςῦ" ΕἸΝΗΎ εαὺπ ϑδιλδοοᾶ. ΔΎΩ πεὺ- 

᾿ ου ετ πδιυπε: χιν τεθδ λδοοδ᾽ τεθδ' Ἀδοοὰ ποῦ τετπώρκ 
ἐπ Ἃ Ἀππτοςυ εὙκώτε ἐπηρε ΠΙΟΥΔ δ᾽ πόὶ ΝεΎ Το κὰ Τ ἃ 
δ... ἄγω ΔοΤ πρρδΆεΒ πῷηρε πιεφωνη: πογακεριο 

13, 

᾿ ἬΝΟΟΥ δῖ πᾶς πᾶρβοκ Ὑπολῖο τποδ᾽ Ἀπολιο πεπωκ' ΕἸΤῈ 
ζεβρὼν τε. δΎω χδλεβ πώηρε πιεφώπνη" δοοτε Εβ 0 Ἃ 
τος... ἈλΠΟΟΟΛΝ Τ᾽ ΠΗρΡΕ ΝΕΝ ΟΣ ΘΟΎΟΕΙ" 5.1Ὲ Θ0- 
“ΔΎΩ διχαλὰ. ΔΎΩ χδλεβ᾽ δαεῖ ἐρρδῖ' ΕεβοἋ οϑκ πλλᾶ 
ἌΛΛΑΔΎ ΕΧΝ ΝΕΤΟΎΗΡ δὴ ἌΔ βιρ' ἌΔΒΙΡ Ἅε ΝΕΎΥΛΟΥ ΤΕ ἐπεο- 
Ν πώορπ' χε Τπολιο ππεορ ἂ!. ΔΎΩ χδλεβ πεχδο" χε 

πετνᾶχι ΝΎΠΟΣΙΟ πνεσδ δῖ ποτἄκοο δῶ πόρχοεις ἐροσ᾽ 
π᾿ τὶ ἔνα εοχὰ ταιεεῖρε πᾶα πόρε. δύω δοχι ἘΠ ΎΠΟΔΙΟ 
 Νόϊ τΟΘΟΝΊΗλ᾽ πίῦηρε πτΈνεζ' πον πο δλεβ᾽ ἀῶ δα Τ ἐουζᾶ 

δ ετάζπρωτ, Ρ ετπρωτε -- τεϑθδδοοᾶ, Ρ τεθϑδίλδοᾶ -- ορδῴδειν -- ραφαῖν, 

Α., βάφαειμ. --- ΕἸ ΠΑΛΟΟῪ ΠΎΠΥΤΗ πδοϑὼ (Ρ τὰν κυρηψῆν: ΒΥΤ. ΞΞ ΚΤ. ἐπὶ πΉγην 

υἱ τος Ναφθω -- ἴεβδδιὰ -- αῖ., Ρ ᾿εβδἋ, σσ. Βααλ --- ἰδ ρυῖπ5 ἐπ -- ΑἸοχ. ἐπὶ; 

5 ιθς. απὸ -- ΡΓῸ5 απδεῖ, Ρ απδί-- Δοᾶρεο, σίᾶθς. ἀσσᾶρ; ΑΙθχ. σηξειρ -- Κ5Υ7. μαδϑὸ 
τοδιοπιρ ἴπ ἰἰτατα, Ρ ποδείηρ, 564 βαϊῖοσ θπηθηάήδνι ἴῃ ποῖα -- ΔΙ ΠῚ απδκώτε 

ῬΙο παρελευσεται --- ἰἰ πᾶκκδρών, Ρ πδεκᾶρων (5:6) -- αἰϊθγατα διυῶ πτοςῦ 8ἰς εἴδατα Ρ 
-ιο Εν Ξ- σοχχωθ -- οι δ΄ -- γαῖ. λεμνα, ρταας. λεβνὰ -- εὐρπτην, 501. Ξ- στ. εσταᾶι 

-ἰ" πτεθδίλδοοδ ποδ΄.... κδτᾶ πευλΎαοο (510), Ρ ΟΠ]. αἰζθγι πὶ τεθδ Ἄδοοδ,, ΒΥΤ. 
Ξ εν ω θαλασσα ἡ ϑ υλη οριει. ταυτὰ τὰ οριο υἱων τουδὰα χυχλῳ χαταὰ ει δήμους 

αύτων --- 15 εἰτζωκ, ἱπίτα εἴΐατη Ρ εποῦχ;, δῖ. ἐναχ -- Ρ ομϊ. ἴῃ πὸ τε -- “" οογοει 

: Ἐ γαι., ΑΙδχ. σουσαι, στ΄. σουσ! -- τολακει, δαί. θοαλμει; Ἃ θολμαι, στ. θολαμι 
πττν Ρ εχν ἡπετουηρ δὴ τᾶβιρ (5ϊς)....... τίθορπ ἘΣ - ᾽δ ἐορκᾶ Ξ- ἀσχᾶν; Α. οἵ 

- εργ. ΠΌΣΩΝ ;, 14. ν. 564. -- ρᾶρ. δ ζςαγαῖ ποίᾶ ΠΈΠΊΘΓΑΙΙ -- ἰἶ δοκι ππτπολιο, 
σ΄. ἐλαβεν αὐτὴν -- τεπες -- χενεζ. 

105. ΧΥ, 9-17. 

ὕπεραρ τ᾽ ΔΎΩ πτο σεν ΝΟΎΧΕ ΕβθΟᾺΧ ἐρρᾶ! ἐσοκῦοτ᾽ ΔΎΩ" 

ΤΟΙ ὅ0 

ἜΘΟΣ 
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5 ΤεσΘεερε πᾶς! ποριλλε, ἄοσωωπε Ἅε ΤΟΥ ΕΟΝΗΎ Εβ04λ᾽ δ6.- 
χοχῆε πλλλλᾶο εχ κλλλοὸ χὲ Γπᾶδιτε ἈΝΠΟΎΕΙΩΤ ποΥ- 
οὠτϑε’ ἄγ ἄοώ Εβ0Ἃ εχλὶ πεοειωτ' ΔΎΩ χδλεο πεχᾶςὶ 

Ὁ πᾶσ᾽ χε ἄρροτε ὡζῦ εβολ ὦ τἄζυϑεερε. πεχᾶο πδο!" χὲ "τὰ 
δι ΠΟΎΟΛΛΟΥ ΕΒΟᾺ χε ἀκτ δ» επκᾶρ, πἄκεβ᾽ ΟὙΚᾶρ, ΕἸ ΟΎΗ- 
ΗΥ μὰ πᾶι πβεθᾶπιο. ἄγω δι Ὑ πᾶοὸ τ τοπεθλδὰδαλι' ΕἸ ̓ς 

Ὁ πχίοε ἀΎ τυονπεθλᾶδλι' Ετρλλ πρθθε. τὰϊ τε Τεκδηρο- 
Ἵ ΝΌΛΛΕΙ ΠΤΕΦΎΣΔΗ ππηρε πιουλᾶ. δύΎωωπε λε πόϊ πεΎπο- 
᾿Ἅιο. ΤΏΟΡΠε Ἅε ἈΧΠΟΔΙ. ΠΏΗΡΕ ΝΙΟΥΆΔ δ΄ οι χλκ πο πελώλα 

ὃ Θ᾽ ΤΕερηλλοο ΔΎΩ βεοεΗ Δι ΔΎΩ ἄρᾶβ᾽ ἢ ἄορ ἄγω ἴᾶτ- 
9. κδ΄ ἊΝ δρευλαᾶ ΔΎΩ ΔΡΟΥΗΔ ΜΠ ΚΑΛΗΟΘ ΔΎΟ δσθρὼ- 

Ὁ: πᾶῖλα' ΔΎΩ εν ἄγω βδλλλᾶθ' ἈΚ ΝΕΎΚΕΤ κε ΔΎΩ 

: 306 ὙΠΟΔΙΟ εὐρώλλ᾽ Ττἀὶ ΤῈ ἄορ ἄγω οελλ' ΔΎω οἄνιδ᾽ ΔΎΩ 
Ὁ Δλᾶλ ΔδΎΩ δΔοεργᾶρει ἄγω βεφᾶλᾶθ' δυωῳ χολδᾶ᾽ 

ΔΎΩ οεῶρδ᾽ ΔΎΩ βεροᾶβεε' ΔΎΩ ΝΕΎΤΑΛΕ ΜῊ ΝΕΎΡΟΟΟΎΕ᾽ 
" βΒδλᾶκ'᾽ ΔΎ βᾶκωκ᾽ ἄγ δοῶμμ δΎω ελθωελᾶθ᾽ ΔΎΩ 
8. ΒΔιθη Δ᾽ ΔΎΩ ερλᾶὰς. δΎΩ οεκελᾶκ' ἀυ “ἀκρηλα ΔΎΩ 
5 ρεπᾶκκά:ὀ δδγῶῷ λᾶάβωθ' δυω οελιλλ' ΔΎ εἐρελλωθ' ΧΟΥτ- 

8. ΨΙΤῈ Ἀπολιο᾿ ΔΎΩ ΝΕΎΤΆΛΕ ΟΝ τοώςθε ψπκᾶρ, ΕἸῸΝ τ λη- 
4 πε δοτδλ᾽ ΔΎ δοᾶρδλ᾽ ΔΎ ἄσεὰ“ς ἄγω δρδμ δεῖν᾽ 

,. ἰδ δε ρῖὸ χα: -- δα κιώοχηε πακααδο ἀ54π6 ἔηδδιτε Ἀἀπουείωτ δὶς οἴη] Ρ, 

ΒΥ͂Τ. -- σσ. συνεβουλευσατο αὐτῷ λεγουσὰ αἰτησομαι τὸν πατερὰ μου - δγῶ δούς 

ΕΒΟἋ εὐχὰς πεοειῶτ, 50Γ. -- ΕΓ. χαι εβοησεν εχ του ονοῦ ; βδάθῃι οὐγοποᾶ ἰθοῖο δϑί 

ἴῃ ΠΊΔΠΙΒΟΙΙρίο Ῥοίγορο απο, πᾶ ἴΔηγθη ΠΟ Πυ11|8 σΔΙΠσγαρῃο, ρτοῦΐ οχιϑθπηανι 
Ὅγ. νοη 1 171, {Ἰσ πη ἦα δϑῖ, 5θά ροίϊι5 ΠΠΌΓΑΓΙΟ ΠΟΒΙΓΙ σΟάϊοῖ5 Βοιρίδηῖ, 6χ 400 1116, 

αἴ ΠΟΡῚ5. ΡΘΓΒΙΙ ΘΠ δϑί, [γα βουσὶ ρία5. [αϊῖ, σαοίοτα οἴ. ᾿ηἴγα ἰος. ΡᾶΓΑ]]. [πα]ς, 1, 14 

- ΧδΆςξο τὰ σαοααθ Ρ -- ἄρροτε τ ΕβΟἋ ὦ τδίϑεερε, 5ΥΓ. Ξ- σζαθς. τι ἐστὶ σοι: 

-- 15 πᾶκεβ -- ναγεβ -- ΟΥΚδρ, ΕἸΟΎΜΗΥ (510) ἀραπάαϊ -- βεθδπιο, Ὗαῖ, βούθανεις, 

δῖ. βοτθανις -- τοπεθἌδδαις Ὀ15 -- ΡΥ. γοναιθλαν -Ρετε Ἄπακιοε -- ετρὰς πρβΆβε -- τὴν 

χατω --- "᾿ πτεκληροόποάβεῖ (510) ---- “' τορπε Ἅε Ἀἀπολιο ππηρε, Αἰοχ. πόλις πρώτη 
φυλὴς ὑνων, σῖδες. πολεῖς πρὸς τ φυλῃ υἱων -- βεοεηλι -- βαισελεὴλ -- ἀρδβ - ἀρὰ 

- 55 Ἰδταλδ τ ἰχαᾶμ, --- 5 δοθρωπδίαν (510), σῦαθς. ἀσοριωναιν, ἀκεῖδαι -- μαϊνᾶμ, 

--- Ξξ βδίλαιδϑ -- βαλμαιναν -- πεγκετακε, Ρ 8 βάϊτογᾷ ραββϑίπι οτπθπάδίζιπι ἴῃ πεὺ- 
κεῖζαε ρζὸ χωμαᾶν αὐτῶν --- “5. εορώακ -- ἀσερὼν --- “ὃ εκ, οδϑδ, ωλδα, Ρ “ῳ- 

Ἄδδι (5:0) ρτὸ σὴν; σαλμαα, μωλαδα --- " δοερτᾶρει, Ρ δοερτδει ΡΓῸ σερὶ -- Ρὶ Βε- 
ΦδΑΆΔΒ (851:ς), βαιφαλαθ ---- "5 ,ΟἈ δ᾽ δ σεῶρδ ῥσῸ χολασεωλα -- Βεροδβεε Ρ πηξη- 

ἄοβε βοδβοεε --- 3 βδλδκ -- βαλα -- ὃ ελϑωεὰλδϑ -- ελβωυδαὸ --- ὃ΄ κμιδκοζίρηαλι 

Ξ- μαχαριμ. -- σετιδικκᾶ. -- σεθενναχ --- ἢ Ἄλβωθ, οελιλα, ἐρεαλῶθ - λαβως; σάλη; 

ερωμωθ --- 55. Ρ πῃηθρηήοβα οὲ τοώῦώωοε -- ππκᾶρ ετὸῖπ τάλητε ἀρυπάδηΐϊ -- Ρ Δοΐ-' 

ΔΩᾺ -- Δοδρδ'Ὰ, δοεδ, Ρ δορὰ ρῖοὸ ραᾶ; ἄσσα --- ὁ δρδοραδεῖει -- ραμεν. 

105. ΧΥ, 1τ8ὃ-317. 
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τἄνω ΔΎ Ἰλουϑθω: ΔΎΩ τφεἰνῖδ ΔΎΩ εριλλΟΎΘ᾽ 
ΔΎΩ ολολλᾶδλι' ΔΎ “εσβάᾶρω ΔΎ δος ΔΎΩ δΔοηκδ᾽ 

ΠΩ δγῶ δΔοδρκᾶριλι' ΔΎΩ ΚΑρλΗρδ᾽ Μὴ ΝΕΟΡΟΟΟΎΕ, ἈΛΗ 1 ΔΟΤῈ 
ς᾽ ΠΟΔΙΟ ΜΗ ΝΕΎΤΆΕ: οεννδ᾽ ἄγ δλδοδην ΔΎ “δυλᾶς 

ΠΟ ἢ τλλ ἄγω λλᾶλλᾶ ΔΎῳ “δοοδ᾽ ἀσω καρίηδ᾽ δύω δᾶ- 
τὼ χίο ἀῶ βδοηλωθ' ἀυῶ επδλαλίδ. δύω “"ἀνχῖο ΔΎΩ 

ι κελελλοο δδγυῶ τερλωρ' ἀῶ βᾶνυδλιηλ ΔΎ εἐπωλδ π᾿ 
Πῳ ΔΎΟ γελᾶν ἈΝΤ ᾶοε ΠΟλΙίΟ ΑΝ ΝΕΎΤ ΔΛΕ᾿ Δολαν δ΄ 

ἢ χγῶ ᾿ἰάϑᾶκ' ΔΎ λᾶπωςκς δυῶ ιἈπδ' δῶ πδοῖθ᾽ δυῶ 
κεειίλδ" ἀῶ δλαίεζει." ἀῶ κελιρ' ἄγω “ἄρηοδ' δΎω ελωλα' 

τι ὦ πῆτε ἌΠΟΔΙΟ ἈΚΝ ΝΕΎΚΕΤ ΔΕ Γ4.Ν ΝΕΎΡΟΟΟΥΕΓ χν ἄκκᾶ- 

ὦ Ῥωπ' ἱερελαν δ" ἀν πκελλὰ '"ΤΗΡΟῪ ΦΙΥΤΟΥΝ ΔΟΗΆΩΘ ἊΝ πεὸ- 

Ἰοδ ΠΤΟΟ ΤΕΥ  ἄπωρχ πΔῪ εβολ ἄγω δὴ ΤΟΡΙΝΗ᾿ οἄ- " 
“ρ΄ ΔΎΩ ιεθερ᾽ ἀῶ δοωςιδ' ΔΎΩ ρεπνδ᾽ ΔΎ ὙΠποΟλίο 

δ οεὰν τὰἂι τε Ἄδβιρ' δΎω ἄννωδν ΔΎω δΔιοθελλὰ ΔΎΩ 
1 δινδι ΔΎΩ τόοολλ' ΔΎ ΧΑΔΟΥΎ ΔΎΩ ΔΑΝΟΎ ἍΔΗ ΤΟΎΕΙ 

ἃ πολίο "ἢ ΝΕΎ ΤΆΔΕ ρελλ' ΔΎΩ ρελλνδ΄ ΔΎΩ οολᾶ ΔΎΩ 

Μεθ ΔΎ βδΔιθΘοΥΚ δΔγυω εδ΄ ΔΎΩ φΦδᾶκουδ᾽ ΔΎΩ τπο- 

ΠΗ ἐἴσμο. ἄρβοκ᾽ τι τὲ Χεβρων: δΔΎω οοντδἂρ᾽ ΦΕΤῈ ἌΠΟΣΔΙΟ ἊΝ 
π᾿. 

κ᾿ 

ι δῇ 

β: "τλουϑώ -- ιλουθωθ -- ακιπτξ -- μαιανι --- 5 ΠΕ τς Ξ Α.; 5Γ. τερμουθ -- ακελαβδ- 
δοώςκχώ, δοηκᾶ -- μεμβρα, σαωχω; ταζηχα ---- ὅδ δοδρκᾶριαα (Ρ δοδρκᾶραιδ); 

ληρὰ -- Ξ-- σαχᾶριμ.) γαδηρα - ὅδ ΔΕ ἌΔΥΔ. Ξ μαγαδαλγαδὲ --- ὅδ ΑΔΆλδ, (δΔο- 

. ΚΑΡΙΗᾺ -- δαλαὸ (γαῖ. δαλαλ), μασφα, ταχαρεὴλ --- 9. Ἄδοκῖο -- 5υτ. οἵ Α. λα- 

-"- πσχης 564 σι} Ἃ 5ΌΡΘΥβουρίο [16 γὰ8 μ.. σΓ. ΟΠ]. -- εἰδ δ΄ Ἀϊδ. τε ρΓ. ιδεα- 
Ξ ΘῈΣ Ἢ -- γεδδωρ -- τρβῷ δ οΓ. χαβρα και μᾶχες και μαάχως τερλώρ -- γεὄδωρ -- ετωΐλδη, 

Ἁ ὑλδι ελδος --  νωμαν; μαχηδαν -- Ρ ἈκπΆτο ἁκτὶ πευ τ (510) -- ΔΏΡΌ]Ο ΒΌΡΘΙΟΥΙ ἀΡ5ς15830, 

( χοίαῖτ ποῖα Ῥαρίπας ὁτ --- ὁ“ στ, λεῦνα (δεῖ. λεμνα) και ΠΑΝ, και ἀνωχ --- ἢ Ἀπ, 
ΡἊᾺπΑα Ῥῖὸ ιᾶνὰ -- Ρ δύω πδοιῖβὶ -- ὅὖ κεειὰδ, δαλίεζεῖ, κελιρ, ἀδρηοδ,, ελλ -- χεῖς- 

χαμ,, ἀχίεζι, χεζιβ, βαθησαρ, αἰλωμ., ΑἸοχ. κεειλα (γαῖ. κεειλαμ) μαάρησα, εδωμ 

αὐ (ρά. οπι. πᾶ (ΠῚ Π18. ΤῈ Ῥο ΑΙ δ ακχαρων χαν αι χωμαᾶν αὐτῆς ; οἴτ᾽ πο- 

ἴαῖα ἀὰ ν. τὸ --- ἐδ ἱερελκιεδι, ΑἸεχ. τεμναΐ, Βῖδες. γεμνα -- ϑύτουν (510) -- Ρ δοιλθ 
-- Ἰ (ρά., 5'οσαΐ εἴίαπ Ῥ, οὔ. οπὶ Αἰοχ. ἀσιεδωθ, οἵ ᾿πϑαρον χαι αι χωμαᾶι αὐτῆς 

μῷμᾷ ε Ρη5 ἀρυηπάαΐ -- τι δ Ὺ νος ΕβοἋ ἐδαβῖ ἴῃ συ. εἴ 50Γ. --- ὃ δος -- σωχὰ 

- Ρ ἌἈδκιρ (5!Ὁ) Ρτὸ Ἄδβιρ --- 5 χππῶν - ἄνὼν -- δισθεαιδ -- ΑἸθχ. ἐσθεμω, οΓ. ες 
» μὰν -- διπδαι -- Αἷοχ, αἀνειμ.) ΚΓ. ἀλδμιστε Ἵ ἈδποΥ, ΡΤ. χαννα χαι γηλωμι; 

ΒΕ ὕλλων, γαῖ. οπι. --- δ᾽ ρει -- αἵρεμ: --- ὅδ ̓δάλεθ, βδιθουκ -- ἱεμαῖν, βαιθαχου, 

ἐκου αν ---- "' εα.δ., Φδκουδ., β.. εὐμὰ -- οοτδρ, Ρ σετὰρ ρῖὸ σωραιῦ -- Ρὶ ψυτ. 

ἮΝ ̓ Ὸ 

105. ΧΥ͂, 35--4. [20] 

ἜΘΟΣ 25 

τ τατος 

ΘΟΙΕΥΙΝ 

σοῦ] 51 



ΟΣ ας ΟΝ Ὁ ΡΎΓΓΆΣ δ᾿ ᾿ Σ ας ᾿ 

1584 ᾿ 

ΓΡ' δἈτ  ΝΕΎΤλε,͵. ἀλογυοδ' ἀΎ βεθοουρ᾽ ἀῶ τελλωρ δγῳω 
661. 1. ἊΡ ἘΣ ἊΝ 
παλιο ΜΝ άκάρωθ' ἄγω βδιθᾶπδλλ' ΔΎΩ ΔΙΟΘΕΚΟΎΣΛ' ο0εὲ ἈἈπολιο “1Ὲ 

ΠΝΕΎΚΕΤ Λε θεκω ἀΎω εφρᾶθδ᾽ τῶᾶϊ τε βεθλεελι' ἄγω φᾶσω 

ΔΎΩ εζᾶλλ' ΔΎω κουλων᾽ ἄγω Ἄδταλι ΔΎΩ οὐβησ' ἄγω 
ΣΈρελλ ἄγω τᾶλιλλ' ΔΎΩ Θεηρ᾽ ἄγω “ἀπ᾽ ἈΠ ΤΟΎΕΙ 

0 ΒΑΠΟΔΙΟ ,“.ὴ ΝΕΎΕΙ, κἄρι!δθ βᾶδ'λ᾽ τᾶ! τὲ ὙΠΟΖΙΟ ᾿ἄριακ' 
᾿ζ0]. 2. ὃ ἄγ οὐβηθδ᾽ ΟΝ ΤῈ ἈΧΠΟΙΟ᾽ ἈΔΝ ΠΕΎΚΕΡΟΟΟΥΕ ᾿βᾶλΆδρκιο.. 

ὁ. ἀΎω θδιδ βᾶλλ' ΔΎ ἄρωθ ἄγω οὐνζοζᾶ᾽ ἄγω ἄφλαᾶ- 
'ζῶ" ΔΎ οἄλωλι, Τπολιο ΔΎ ἄν κᾶ λησ᾽ οἄςζθοιε ἈΠΟΙΟ' ἈΠ 

Ὁ ΝΕΎΤΆΛΕ. δΎΩ πιεβογοδίοο᾽ πᾶ! ἘΝΕΘΟΎΗΡ, οᾶ ΤῊ ΘΙΔΗΛΙΙ 
ΔΎΩ πῴηρε ΠΙΟΥΛδΟ᾽ ΠΟῪ κ»όολι ΕἸΔΚΟΟΎ ἄγ πειεβου-ςιςς 

χυι, α οἄῖοο ΔΎΟΥΩωΡ, οὴ Θεληλι ᾶρρᾶι ἘΠΟΟΎῪ προου. δγυω. 
ππτΤο πΝΏΘΗρΡΕ ἈΛΠΙΗ Σ΄ ΔΎΩ πΌΗρΡΕ πιωσηφ᾽ ΔΎΧΙ ππιορλᾶ- 

Ρ᾿ ὅδε: ΜΗ ΠΑ! ΕὙΆΛΠΑΛΤΟ ΕΒΟᾺΔ πριερι χω ἵχιν λᾶπδ' ἄγω σε- 

οοῖν αν ΔΙ ἐρρᾶϊ ΕΝ ΘΙεριχιυ" ΕἸΟΡΙΝΗ Τερηλλοο' ἐρρᾶϊ εβδῖθη 
; .. Δουζᾶ- δΎω οεπδει Εεβ0ἋᾺ εβδιθηλ' ἀΎ ΟΕΝ ΔΝΟΎΧΕ ΕΧΝἧῸ 

3. Ἡ  ΤΌ πᾶ τἄρωθι δΎω οενᾶχωτε εχἣν ϑδλδοοδ᾽ ΕΧἣΝ π- 

τοὺ ἈΠῪ Δ λιλλ δρρᾶϊ ἐπ Το πβδιθώρον" ΤΕΤΟλΣ πρββε 

. ΔΎΩ ΠΕΎΕΙ ΕΒΟἋ ΕἸΝΗΥ εν ϑᾶάλδοοᾶ. δἄγυῶ ΔΎΚΔΗΡΟΝΟΜΕΙ 
Ἶ ρ0]. 2. Ὁ πόι! πηρε πιώσηφ᾽ εφρᾶτα ἈΝ άνδοοη. ἄγω δ ωὗπε 

πόὶ π το πεφρᾶϊλα κα τὰ ΝΕΥΔΎΛΟΟ᾽ ΔΎ ΔΎωπε πόὶ π- 

Το ΝΤΕΥΚΔΗΡΟΝΟΛΔΙδ᾽ χὶν πτο πλάνο δ΄ ἃ τ ἄρωθ᾽ ΜῈ 

ὁ Ἱεροῦ ᾶρρδι εβεθώρὼν Τετοτ πε ἀΎ βάζάρωθ. δΔἄνυω 

οενᾶχωπτε πόὶ πο ΕΝ τεθᾶ᾽ λδοοδ᾽ εορᾶϊ εἄκλλδϑθωθ χιν 

δὲ πευταλε Ξ ΑἸθχ, βΥΓ. Ξ- ργᾶες. αἱ ἐπάυλεις αὐτῶν -- ςοά, οπ]. νγν. 55--57) α186΄᾽ 

ΟἸΐϊϑϑῖο ἰΐθπὶ Παροῖαγ ἴῃ π15. Ρεΐγορ.; οἶγ. ποίαϊα δά ν, 18 --- "ὅδ δλογοᾶ, βεθοουρ 

(Ρ βονοοὺρ 8ϊ|5), τελίλωρ - ΑἸεχ. αλουλ, βεθσουρ, γεδωρ, ρΓ. αἰλουα, βηθσουρ 

(γαῖ. βαιθσουρ), γεδδων --- 58 δκδρῶρ - μαγάρωθ -- Ἰτοεκονι τε θεχουμ, -- Φδ τώ, 

εζδακ, κουλώπ, Ἄδτδαι, οὥβηο, τέρελι, τδλιμα, θεηρ, αιδπώςζων -- φαγωρ, αἰτᾶν;, 
χουλον, ταταμ., θωβης (Α. σωρης), κάρεμ.) γάλεμ., θεθηρ, μάνοχω --- ΕΟ Ῥ κΑρια:ς 

ΘΒδδΔἊἋ (51ς), οώβηϑαᾶ -- σωθηθα --- δ' Βα Ἄδρκιο, ϑδιδβδαι, αδιρῶθ τ βαδδαργεις, δ 

θαραβααμ., αἰνὼν (ΑἸοχ. μιαδων) --- δ᾽ οωξκοζᾶ, κ᾿ Ἄδζω, οδιλωλ τπολις, σΓ. αἴο- ὦ 

χιοζα. ναφλαζων, καὶ αι πολεῖς σαάδων --- δ᾽ ῥχΐαθ οὐ Ναα κἷς ἴδῃ Ρ --ἴά. δΎῳ 

πώϑερε (5:0) --- ΧΥ͂Ι, ποῖα ραρίπαβθ ὍῈ ἤοῃ ϑσπαῖαγ ἴῃ σοάϊος -- Ρ ππϑερε (ϑ1ς) 

-ἰ χκπτηχ: δύ πώηρε δραπάδηΐ -- Ρ κιν κακαδιτῶδ, --ἰ 5 κι δταρώθι -- γαῖ. χατα- 

ρωθει, στᾶθο. ἀχαθαρωθι --- ἢ πτδίλι τ ἀπτάλιμ, --- ὁ Ρ εφῴρδιακε (510) --- ᾿ τύπος 
πεφρδῖαα, 5ΥΓ. χυυμθῆ, ἘΝ βοῦωξ, στ. ὁρια υνων εφραΐμ, -- πΕΎΎΑΛΟΟ 516 Ραβϑί 

Ξ- δημους αὐτῶν -- ροβίγοηγπ τύποι ἀραηάαΐ -- ἱεροὺς, βαζᾶρωθ -- ερωὼχ (αῖ. εροχ), 
γαζαρα --- ὃ δκααδϑῶθ -- ΑἸεχ. μαχθωϑ, ρ΄. 'κάσμων, 

ἴος. ΧΥ,.58 -- ΧΥ͂Ὶ, τὸ. 



1 

πελριτ πϑερτ ἀλλ΄ σεν ΔΟΎΩΤΒ εὐλλλᾶ πδ΄ ἐρρᾶι ἐθηνδοδ' 

ΔΎΩ οεπάχωτε χιν δ δ εἐρρᾶϊ εἄπθᾶ᾽ δΔΎΩ ερρᾶι 

τς εμᾶρᾶιχω" ἄγω δ΄ τᾶρωθ “1 ΝΕΎΚΕΤ Ἅλε ΔΎΩ οεπδει ΕβοἋ ᾿ 

᾿ΕΝ οιεριοζ" ΔΎΩ σεν ΝΟΎΧΕ εχλλ πιορλᾶνπηο. δΎω ΧΙΝ 

τα ΟΥῪ σεπδοωκ ΕΝ ΝΉΟΩ εἐχνἣν᾽ ϑᾶλδοοδ'᾽ εχὺὴ χδλκᾶπδ' 

ΔΎΩ πεΎεῖ Εβ0ΟἋ ΕἸΝΗΥῪ εχὺν θᾶ λδοοδ᾽ τῶι ΤῈ Τεκληρονπο- 
»““ἱὰ ππώηρε πεφρδιλλ' κα τὰ ΝΕΥΛΎΛΟΟ. ΔΎΩ ἌΠΟΔΛΙΟ π- 

ΤΑΎΠΟΡΧΟΥ ΕβΟἋ ππηρε πεφρδιλλ Φὴ ΤΆΛΗ ΤΕ Π ΤΕΚΔΗρο- 

πολλὰ ππηρε λά π ΔΟΟΗ ἈΠΟΔΙΟ ΤΉΗΡΟῪ Μ.Ν ΝΕΎΚΕΤΑΛΕ, 

ὡκ ΘΝ ἄγω περοᾶπ δ ηδίοο. εριλμνην Ἅ1Ν εφρδῖμα' ὥᾶδρδι ΕΠΟΟῪ 

“ΡΟ Ὁ δὴ οὐοᾶ τε ΔΎ δ πϑλ βου δωμα, ἈΛ᾿ νεφερεοᾶϊοο ΔΎ 

᾿ ΕΤΟΎΗΡ, δὴ τᾶζερ᾽ Δ τ ἄκοου ΔΎ δοτᾶδο πόὶ ᾧδρδῶ π- 

1 ὅρησε πτεοθεερε. δύω δοῦῶπε πόὶ πτοςῦ ΝΠ ΤΕΦΎΔΗ 

ΝΏΘΗΡΕ καλὰ πΟΟΗ  ΕβΟᾺ χε πᾶ! πὲ πῦρπ δλλλίοε πισηφ᾽ 
ΣΝ Ἅε προρπ ἌΛΛΛΙΟΕ Ἀλλᾶ ΗΔΟΟΗ, ἽἸΕΈΘΕΨΙ πυδλδδλ' πεΥ- 

ὑχβάᾶοᾶνπ. δΔΎω ΔΎωωπε ΝΟῚ πΏΗΡΕ »»λά γάᾶσοη᾽ πνχπ 

τὰ ΝΕΥΛΎΛΛΟΟ᾽ ΠΠΌΗΡΕ πη Ύ ΔΎΩ πηρε πὸχελευζ᾽ ἀΎω 

ἬΡΕ περιηλ΄ ΔΎ πηρε ποεῦζελα ΔΎΩ πῦηρε ποουλλδριλι' 
τι πΘΗρε ποφερ᾽ πᾶὶ ΝΕ ἥηΗρε ΠΦΟΟΥῪ Τ᾽ κἂ τὰ ΝΕΥΔΎΛΛΟΟ. 

δΎΩ οἀ λπᾶδ λ᾽ πηρε ποφερ᾽ ΝΕ “᾿ ῊρΡε ο0π πᾶσ᾽ ποὰ 

»επζσεερε πορῖλλε. ΔΎ πᾶιὶ πὲ πζϑεερε πορίλλε ΝἂῚ ΝῈ ΝΕΎΡΔ Ν᾽ 

᾿δδ'ιλδ᾽ 4. ΟὙδΔ᾽ ἈΝ εὐλᾶ᾽ ἈΝ φΔελχδ'᾽ ἈΝ θεροᾶ. δΔΎωῳ 

δι δΔΎΔρερδ᾽ ΤΟΎ ἈΠΡΚΤΟ ΕβΟΔ πνελεᾶζδρ ΠΟΎΡΗΒ᾽ ΔΎΩ 35- 
ΤῸ ΕβΟᾺ ΠΙΗΟΟΥ ΔΎΩ Ἀ5πᾶλττο εβοὸᾺ ππᾶρχων ψπλᾶοο. 

ΤΩ 

ν᾽  δρερτδαιδ, στ. θερμα -- ροβδῖ εθηπδοδ οοά, ΟΠ. οὰπὶ Ρ χαι σελλης; 501. - Α. τηναῦ 
ΜΝ : ἐν 
ε λὼ -- ἁἀπώθδ -- στ, ιάνωχα --- Ἶ αδρδζῶ, Ρ αδροζῷ ῥῖὸ μᾶχω --- ὃ ρτία5 εχπ 
ἀραπάαϊ -- ο δι Ἄκδιηδ. -- χελχάνα -- Ρ ΕΗ ΠΡ ΒΑΙα - ππηρε πεῴρδια, σύ. φυλης 

εφραῖμ ) ΒΥ7. - ΑἸοχ. φυλ. υτων πύμονς --- [ὃ δατδκοου, Αἰθχ, εξεχεντησεν, ροΓ. ἴῃ Ρ]. 

-- ΧΥΠ, ποῖα Ρᾶρ. ὉΣΖ ἜΧΟΙ ΑἸ -- 1 δο ώπε 510 ἴα Ρ -- Ῥ πιθορῖτ ρῥαΐαβ -- Ἅε, 14. Ρ, 
11 οι. -- σερεδηδοοη ΒυσΠ54Π6 Ώ18. ΡΕΙΓΟΡΟΙ Δ Πι8 --- ἢ δυωπε πσί πώηρε, ΒΥΤ. 

ρτ, ἐγενήθη τοῖς υἱοῖς -- ποδῪ ῬΓΙῸ ἱεζι, “ζελεος - κελεζ -- εριΗἋ -- ΑἸθχ.» στ. ιεζιηλ 
ὋΝ ς: ἘΞ 
- οεῦζελλ -- ΑἸθχ., συ. συχεῦ.) οογλαδριλα τ συμᾶριμ, ---- " οδΔ ἈΠΑΔᾺ -- ἄππτνο Ξ  ποδὲ 

τεερε........ δι πῈ ΠΕΎΡΔΙΣ, ΒΥΓ. -- σΓ. ἀλλ᾽ ἡ θυγατέρες. και ταυτὰ τὰ ονοματα 

τω θυγάτερων σαλπααὴ -- διαλδιδι δ᾽ αὐτὶ ΟΥ̓Δ Ξξ μααλα χκαν νουὰ --- ἦ πδὲι απίβ δυδ- 

δερδτου, εἴ ἀἀπᾶδος ροβί ππδροζῶπ ἀδϑαπί 1ῃ σοἴοτ!5. 
δυ." 

105. ΧΥ͂Ι, 7 --- ΧΙ, 1-4. 

τ δΎΩ 3,πὲ εφρᾶτλα ἵτᾶκο περᾶν νη διοο᾽ ΠΕΤΟΎΗΡ ΟΝ τᾶς" 

Ἂ 

Ῥὰ ΘΕ 
σοϊξαν 

ΟΡ Ὰ 

Ρ-ος 
ἐ 

νος} ον; 
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εΕὙχὼ “1100 χε’ ΠΝΟΥΤΕ ΔοοΎεροᾶρ πε, ΕβΟἋ ΦΙΤΌΟΤΕ κ51- 
ἈΚΟΎΟΘΗΟ᾽ ΕἾ πᾶν ΝΟΎΚΔΗρΟπολλΙδ ΟΝ ΤΆ ΛΗ ΤΕ Ν ἜΕΝΟΝΗΎ ΔΎΩ 
κ᾿ τ ἃ πογεροᾶρινπε ἈἈπχοειο ΔΎΤ ἩΔΎ ποΎΚληροπολλᾶ Θ᾽ 

᾿ς ΝΕΟΝΗΎ ἈΜΝΠΕΎΕΙΩΟΤ. δΔΎω ΠΕΥΤο δύωπε χιν πδοοᾶ᾽ ἀΎΩ 
τοώώε πλὰλεβ' ΕεβοἋ δ πκᾶρ πεδίλδδλ᾽ πᾶὶ ΕἸΣ ΠΕΚΡῸ 

ὁ ἈΑΠΙΟρλᾶ ΗΟ ΕΒΟᾺ χὲ ΝΎΔΥΚΔΗΡΟΎ ΠΟΎΚΔΗΡΟΟ ΟΝ ΤΆἌΆΛΗ ΤΕ 
ἩΝΕΎΟΝΗΥ: πκᾶρ Ἅλε πεσδίλδδλ' δίωπε ππηρε τλλλά πάσοοηῦςς 

τ πεν τἀ χΠ. ἄυωπε πόΙ ΠΟ πῆΗρε κρλᾶ π δ Η 

ΔΎΥΛΔΑΝ τῶᾶϊ εταλ πρῶτε εβοᾺ ππθηρε ποπᾶθ᾽ ἀΎ σεβηκ 
εορᾶι εχὺὴ ΠΟ πιᾶλλει τ ΔΎΩ εἐορδι εἰᾶοη β΄ ΔΎΩ εἐαῖπ τ πΥ- 

8. ΤΣῊ πθᾶβεθε. οπἄᾶζυωπε λινᾶ γπ,δοοη᾽ ΔΎΩ ϑᾶφεθ εὸ διχῆ π- 
" ΤΌ κκλλὰ π᾿ ἄσοη" πΘΗρε πεφρᾶϊα. δΎω πτοω οεπ δεῖ εορᾶὶ 

εχλι πίὰᾶ πκᾶρδ ν᾽ ἘΠΕΛΑΝ ῊῪ εαχλλ πὰ πδρδηλ' πον τ τερε- 
ἈΛΙ ΘΟΟ᾽ ΠΝΏΘΗΡΕ πεφρᾶ δι᾽ εο| ΟΝ ΤΆΛΗ ΤΕ ΝΎ ΠΟΔΛΙΟ κλλλᾶ πΔΌΟΗ 

ΕΠΕΛΑΡ Τ᾿ ερρδὶ ᾿ἐπελᾶρροο. ΔΎ πεοεὶ εβθολ εὐπἄζυωπε 

ιο ετεθδ'ιλδᾶοοᾶ ΤΕ ΧΙΝ ἈΜΠΈΛΛΝ ΤῪ πεφρδᾶιλλ' ΔΎΩ εχλκ πελλοῖτ' 

αλλά ΔοοΗ ΔΎΩ τεθδλδοοδ ΠΉΊΟΟ ΤΕΥ πάζθωπε ἩΔῪ πτοτῦ. 
ΔΎΩ οενᾶϑων ΕΡΟΎΝ εἰᾶοηρ᾽ ἐπερλριτ᾽ ἄγ ἴοδιχᾶρ χιν κ5- 

" πᾶ. ΔΎΩ ΞΔ νγδοοη εὔεώπε δὴ ἴοδ δρ᾽ ΔΎΩ δὴ ΔΟΗρ᾽ 
βΒδιθοᾶν, ΔΝ ΠΕΎΚΕΤ ΛΕ ΔΎΩ ΝΕΤΟΎΗΡ ΟΝ Δωρ’ ΜΝ πέοκε- 

19 ΤΆΛΕ᾽ ΔΎΩ ΠΟῪΝ ΠΟΟΟΛΛῪ πλιὰ φιτὰ ".Π' ΝΕΟΚΕΤΛΕ. κ45- 

᾿πουεωδλλόολα “ΝΟῚ ΠΉΡΕ κλλλδ ν᾿ Δοοη" εὔτε Εβ0Ὰ ΠΝ ΝεΙποΟλιΟ 
';ΤΉΡΟΥ ΔΎΩ πὲ δοει ΜΟῚ περᾶν διοο εοὙρ, οὶ πκᾶρ. 

13 ΔΎΩ δοιύῶπε ΕβθοἋᾺ χε ἃ ΠΘΗΡΕ ἈΜΠΙῊΔ ὅ λλσολι' ΔΎ ΤΩΟΟΥΝ 

εχνη πεχᾶνδηδίοο ΔΎΘΒΒΙΟΟΥ ΟΝ ΟὙΟΤΕ Ἅε ἈΜΝΠΟΎΘΟΤΟΎ 
μ“εβοχ. πώηρε λε πιωοηῷ ΔΎδΔρερα ΤΟῪ ΕἸΗΟΟῪ ΠΕΧΔῪ πιδο)" 

Ἐ Πῖογα κ ἴῃ [κ͵δτᾶ,, ἀ5.1550 σοσῖο, θχοίἹῖ ---- ὅ πευτο δαθώπε ΡΙῸ ἔπεσεν ὁ 

σχοινισμος αὐτῶν -- πδοοδ -- ἄνασσᾶ -- ἌδΔΆεθ ῬΓῸ λαβεχλ -.Ὁ Ροϑβῖ εβ0Ἃ χε Οἤ, θυ- 
--- . ν] Ν 

γάτερες υἱων Μανασση -- δ ΎΚΧΗΡΟΥ (510) --- 7 ἌΥΆδα -- δηλαναθ -- οπδθ -- αναθ 
-- τδαλεῖν -- Ναΐ., στ. ταμιν -- ἰδ οηβ -- Α. τάσὴφ, ΚΓ. τιάσσιβ -- ΔΎΩ ΕἈΠῚ ὙΠΥΤΉ (510). 

πϑᾶβεθε ΡΓῸ ἐπὶ πηγὴν θαφθωθ ---  κδιρδιιεδ ἴῃ πτατα, πασα ἀϊδποία Ἰοριταγ -- ΔΡΔΗἋ 
τε ταριὴλ -- πῶπ (Ξ πιϑηπ) πττερελλίεθοο -- τερεμῖνθος -- ππίθηρε πεῴρδιαι, 5ΥΓ. Ξρτ, τῷ 

εφραϊμ, -- ρΡοβϑῖ ἀκλαδηδοοη ΠΙΡΓΑΓΙῸ5 Οϑοϊταπίογ οπι. χαὶ ορια Μανασση --- δ ᾿ἸδΟῊρ 
Ξ- ΚΓ. εἵ ΑΙοχ. ἀσηρ; ρ΄. ἀσηβ; Καῖ. ἴασηβ -- ἴσδοςδρ υδίᾷαθ -- ισσαχὰρ --- “΄ Ῥοϑδῖ 

Ρἤπηαπη πεοκεέταλε Ομ]. χα! τοὺς κατοιχουντας Μαγεῦδω και τάς κωμᾶς αὐτῆς 

- ἀκπαλδι ψοοΐβ ἀκπλλδιϑιτᾶ ἴῃ ΠΠ{πΓὰ --- [5 πΤΗρΡΟῪ ροϑί ππειποΐιο ἀθοϑβί ἴῃ σθίοσβ -- ΠΕ 

δι ει ΡΓΙῸ ἤρχετο -- ὃν πκᾶρ,, ΒΥ. -- 51. ἐν τῇ γῇ ταυτῃ- - ὅ δυτώονη. --- ἐπ᾽: 

ΔΎΘΒΒΙΟΟΥ, 50Γ. Ξ- σ΄, χάνι ἐποιησαν τοὺς χαναάναιους ὑπήχοους --- δ᾿ πεχδν πδο "ἢ 

ῬΙῸ λεγοντες. 

165, ΣΝ ΠΡ τ ἰ 4...» 
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χε ΕΤ Βε ΟὟ ΟὙΚΔΉΗρΡΟΟ που τ πετώοοπ πᾶ ν΄ ΔΎ ΟὙΟΚΝΟΎΡ, 
ΠΟΎΩΤ πεν τάκτδαδο πᾶ ν᾿ ἄποκ Ἅε ΟΥ̓λδΟΟ εὐ πετώοοπ 

οὙλᾶοο εὐος9 βὼκ ερρᾶὰ! ἐπλᾶ πη ΠΥΤΒΒΟΟΩ πᾶκ᾽ εχε 

π͵ΤΟΟΥ πεῴρᾶ!λα ΟΘΟΟΎ κ'λλοκ. πεχδῪ πᾶο χῈ πο ρδ τ πὰἂν 
πόδι πτοοΟΥ πεφρᾶῖαλ ΔΎΩ ρεηρτω ΕὙΟΟΤ π᾿ ΔΎΩ ΟὙΠΕΝΙπΕε 
εν δ δ" σεοοπ κπεχὰ ν ἃ τ δῖοο᾽ ΠΕ Τ ΟὙΗΡ, ΟΝ βδιθοᾶπ' ἀΎ 
δ΄ ΝεοτΆλε δῃ. πιὰ ἈΠΙΗΔ. ΔΎΟ ΙΗΟΟῪ πεχᾶσι ΝΉΦΘΗΡΕ 

ΟΝ ΙοΗφΦ᾽ χε εὐχὲ ΝῊῪΚ ΟὙΆδΔΟΟ εὐος ΔΎ ΟὙΠΤ ἀκ ΑΔ Ὺ 
ΤῸ . πουνοδ᾽. πδολλ᾿ ΝΕ ΟὙΚΔΗΡΟΟ ΠΟΥ τὧπεὲ πᾶκ δΔΎω 
ἘΡΕΝ ἘΚΕΤ Β βο 6" παώπ ἐροκ᾿ γώ εκ πότε ΕβοἋᾺ Ἀἀπερζᾶ νη δι- 

δ λοι  ΟΟ᾽ ΟΝ δενοτώρ ΕὙΟΟῪπΠ' σέο τὰρ πᾶο Π͵ΉΤΟΚ τὰρ Κό λόοϑλι 

ὡς  ΝἾΦΟΎΟ ερο. δυῶ ΤΟΥΝΔΥΩΥΉ ΤΉΡΟ ΠΝΏΘΗΡΕ ἈΠΙΗᾺ 
ὙΟΘΩΟΎΡ, ΕΡΟΎΝ ἐοηλω ΔΎΟΛΛΙΝΕ οὺλ πραίδ] ΕἸ ΔΎ ΠΤΊε|- 
κΉΝῊ, κα πλλὰρ ΤΎΡΙΟΝ [Ἀπίχοεῖο ΔΎ πκᾶρ,. 

ΙΝ ἴΗῸ, ΔΎΩ ΝΚΕΟΥΕ ΝΎΔΎΥΎΝΔΎΥ ΕἘΝΕΦΒΗΎΕ 'ΤΗΡΟῪ ἌΠΧΟΕΙΟ 

δὶ πτδηᾶδλῪ ἊΝ πηχ. ἄγω δοίθῶπε »““π ποᾶ ΝΕΦΟΟΎ 
Γααλ ΔῪ ΔΟΝΛΟΎ ΠΟῚ ἴΗ0 πῦηρε ΠΗΔΎΗ ἢ πρϑϑοδκλ ἈἌΠΧΟΕΙΟ 
ὃΝ .ε ΜΝΠΆΛΗΤΕ προσπε. ΔΎΩ ΔΎΤΟΛΛΟΣ ΟΝ π ΤΟ κ.- 
ἸΚΔΗΡΟΟ δὴ θϑᾶλλνδοδ οὰᾶρ ολς ΠΤΟΟῪ πεῴρᾶ!ι λα ΠΟΔΠΕΛΑΘΙ Τ 

ΠΤΟΟΥ πετᾶλᾶδλ᾽ ΔΎω ΔΎΚΩ οᾶρτην. οὴοὰ πεμρᾶ ΔῪ επ- 
π΄. ..ς ΠΟΉΗ ΤΟ ΠΝΌΗΟΕ ππετρὰ ΝΠ ΤΔΎΟΒΒΕ ΝΡΗΤΟῪ πη- 
ΤῊΝ ἈΚΠΙΗΔ ΟΝ τᾶ λυδλδ᾽ ΝΜ ΤΈΡΕΟΝ ΤΟΥ εἶ ΒΟᾺΔ ΟΝ ΚΗΛΚΕ κἃὰ Τὰ ἡ 
Ἐὰν θεὲ πτὰ πχοεῖο ον ΕΤΟΟΤΟΥΎ ΔΎ 0ε οῷνλ πλλὰ ΕὙΆΑΔῪ 

εἶα ἘΔ»; 

δ Ε" ΟΥΚλΗρος πονῶτ ...... πειτᾶκτᾶδο τδιῖ, ΒΥ. -- 5Γ. ἐχληρονομησας ἡμᾶς 
χλ τὴν ενα και σχοινισμα ἐν ;"-- πετθοοπ πδὴῖ ΡῬΓῸ εἰμι -- ερορ, 57. -- σύᾶθο. μὲ 
-- ἰ πυτΕβος πᾶκ -- ΕἾ πονῶν σεαυτῳ --- ἰδ πεχδν πᾶς, 501. -- σῦᾶβθο. χαὶ εὐπᾶν 
- δεπϑτώω ῬΙῸ δεπριτωώρ -- επδιῦς ἀδεβί ἴῃ σίδθο. εἴ 5υΓ. -- ἈΚΠΙΗᾺ -- ἱεζραελ 

τ τ (ρα: ὁπ1. ΔΌ ἱπίτο ὁ γὰρ ὃρυμος εσται σοι, οτι ὄρυμος ἐστι -- εὐναν ΒΓ. 
Ξ δτάθο. ἐσται -- Οἵτ ΡΓΙῸ οτι -- οεοῦ τὰρ πδε, ΡΙῸ αὐτῷ εστι --- ΧΥΤΙ, 1 αρϑοϊδϑὰ 

ΠΠΟΠΙ γα πᾶ, αδοαῃ γοςο5 ΡΟΙΪθγηΐ, 4185 γοβίιζαϊ ἀπ οἷβ ἐπ τι585 -- ἀκπικοεῖς ἀθοβῖ ἴῃ 
φοζοτῖς --- ΧΧΙ͂Υ, Ἢ πδὶ πτδύειρε παπεγούοειςυ, σγᾶθο. οσοι εἐφειλχυσαν τὸν χρονον 
πε ᾿πκεονς, Ξ- οσοι --- "ἢ μαπῖτοδ. ΠΕΘΟΟῪ ΕἸΤΆΚΑΑΔ Ὁ, ΒΥ1. ταδιον Ἃ ς πΕΓ ΝΘ (ο ἴοονο 

τ, μετ᾿ ἐχεινα -- ἢ δηΐα πρακοδὶκ τεάπηάαί --- ὃ! Ἐπ ον βαενα Ξ- ΑΙοχ., γαῖ. θαμνα- 
αχ αρα) 8Γᾶθο. θαμνασαραχ ; 577. ᾿ρμθονυλοὶ τε τοχῖ, ΠΘΡΓ. -- τδΎΟΕβε ΠΡΗ ΤΟΥ, 

δῖ, Ξ- στ. εν αἷς περιετέμε. 

105. ΧΠ, τς -- ΧΝΠῚ, τ, ΧΧΙΝ, 29-31 

νᾶ ν᾽ ΔΎΩ ΠΟῪ ΤΕ δΔΟΟΛΛΟῪ ΡΟΝ. Ππέχὲε ἱΗΟΟὟ ΝΔῪ χΧὲ ΠΎΚ᾽ 

. ΠΤΗ ΓΡΟῪ ΝΝΕΠΡΕΟΒΎΤεροο πἂϊ Ν᾿ ΤΔΎΕΙΡΕ Ξ.ΠΕΎΥΟΎΟΕΙΟΟ ἡ 
Ρ. ρα: 

ζο]. 1 

ΡΟ ὦ 

Ὦ. ΧΙ. 

ζΟΙ τς 

ον τ, 
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- οᾶδρδϊ ΕἘΠΟΟΎ προου. ἄγω πκεεοὸ πίωοηφ ΔΎΕΝ ΤΟΎ εορδὶ 
πδι ΝΏΘΗΡΕ "ΠΗ Δ ΕβΟἋ Φ᾽Ρ ΚΗλλΕ ΔΎΩ ΔΎΤΟΛΛΟΟΎ ΘΗ οἰσιίλκδ. 
δὴ τάλεριο πτοώθε τἀϊ πῊ  ΔΟΤΟΟΎΟ πόι ἴδκωβ ΠΤΟΟ ΤΟΎ 
πηδλλορρδᾶιοο πε ΤΟΎΗΡ ολλ πκὰρ, ποισιλὰ φορὰ τε πριειβ᾽ πε- 

ἃ ΟΟΟὟ, ἄΎω δα τἄᾶδο πίωσηφϑ ΟΝ ΟὟΤῸ πκληροπολλιᾶ. ἄγω 

ἄοωπε κλπ ποᾶ πἂϊ εἐλεᾶζδἂρ πηρε πᾶδρωπ πᾶροερεγο δο- 
ἈΛΟῪ ΔΎΩ ΔΎΤΟΛΛΟΟ ΟΝ τᾶβδᾶδρ πόὶ Φινεες πεηρε τἄϊ 
πτδοτᾶδο πᾶσ φῦλ ΠΤΟΟΥῪ ἐφρᾶιλε ολ ΠΕΡΟΟῪ ΕΤΑΑΔΎ 
ΔΎΧΙι πόὶ πηρε ΞΜ ΠΙΟΛΔΗ ΔΛ ΝΎΚΙΒΩωΤΟΟ ΠΝΟΎΤΕ ΔΎΚΩΤΕ, 
πλλλλᾶο ορᾶϊ ΠΗ ΤΟΥ. ἀΎω Φεένεεο δοιχι ΝΠ Ἴ͵ΧΑΝ ΤΟΎΜΗΒ ἐπααᾶ 
ελε ἄζᾶρ πεοειωτ δὴ τΤορβλοΥ, ΔΎ ΔΎΤΟΛΟΣ οὴ τδβθδδρ 
ΠτΤΕ πεοκᾶρ. πηρε ἍΕ ἈΠΙΗΔ ΔΎΒΩωκ ποῪὰ ποΎᾶ ΝΛΟΟΎ 
εορᾶϊ εἐπεορλᾶ, ΔΎω ερρᾶϊ εἰ ΓΕΎΠΟΔΙΟ. 

δ ϑὰκ πκδᾶρ, ποιδίαλιδ᾽, ρΓ. εν σιχίμοις -- οἷν οὐτὸ πκληροποαλιδι, ΒΥΓ. τε »Τ. εν τῇ 

μεριδι --- δὲ τσ απῖς Φίμεεο ῥῖὸ ἅκ, ρζῖ. εν γαβααρ Φινεες τοῦ υτου αὐτου -- ἀκπιο- 

ἌΔΗἋΝἝ ΠΙΘΠΩΠΠῚ ΟΡ 6 ΡΓῸ ἈλπιορΔΗἋ -- ΔΎΚῶτΤΕ πλκαλδο (510) ορδὶ πρη του, 51. πε- 

ριεφεροσαν εν εαὐτοις -- φφεπέεεο (510) -- δοικι τταλτ τουηηβ ΡΙῸ τεράτευσεν -- τε 

πεεικᾶφ, δῖ. τῇ ξεαύυτου -- Ετεγποίΐλιο, ἴτὰ ἀθϑίηϊτ [ο 1 Π0 ἀπίση Παΐϊπ5. ςΟάϊοῖ5 χαςς 

ν. 5 ͵ ν ἦν »" 

͵ΦΔ μι δλω πὰ ϑὐλν νυὰ "“δ μ. Μ ω , μδ..... 
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δ ζ νῃ, πόθ ΝΥ .νὴ 
“κ εὐδιν [ν νι ὡ Ν ᾿ 

πχώυλλε ΝΝΕΈΚΡΙΤΗΟ 

ΝΕ τα φνλιξ)ν πὴ . ἘΠ Ὁ «Ὁ Ὁ «α ΤᾺ ον πὸ νὰ . ᾿ . 

ιν... .ν [κἄριδθ᾽) ἀρβωκοεφερ᾽ ἀγῶ ΔΎσοχΟ.  ποεοῖ" "ΚΝ 
ι: ἀχιλδδι ΔΝ ΘΟΔΛΛΕΙ πεχπὸ πενᾶκ. δΔΎπωζπνε Εβ0ᾺΧ 31 

᾿ς πὰ ΕἸ ἈἈΑΔῪ ἐρὰ ΤΟῪ ΠΝΕΤΟΎΗΡ τὴ ἌΔΒβηο:- πρᾶν Ἅε πτὰἂ- 

τς βῖρ πώορπ πεύλοΟΥΎ τε ἔρος χὲ κἀριδοουῷδρ' τε τᾶϊ ΤῈ 
: τπολίς ππεορ δὶ :- ΔΎΩ πεχὲ χᾶδλεβ χε πετ πᾶ πᾶ Ὑ ἄσοε 

Ὁ ΝΎΠΟΔΙΟ ππεορᾶϊ πο χιτο τῆλ πδο ππεοσοᾶ τ άζϑεερε ετ- 

ἃ ρεοώώπε πδοὶ πορίαλε:- ἄγω ΓΟΘΩΝΙΗ Δ πώηρε πσέπεο ΠΟΟΝ 
π ΧΑ ΔΕΒ ΠΚΟῪΪ ἔἐροῦ] δα χὶ ΠΤ πολίο ΔΎΩ ΑΔΕΒ δῖ π δα 

μὰ " ππτεοζϑεερε ετρεουώπε πδο πορε:-  δοώπε ἍΕ ΕΟΝΗῪ 

ἣν δ ἔβολ' δΔατωβο φηλο00 ετρεοάττει πουύοςθε ΜΠ ΤΟΟΤΟ Ἀπεο- 

ΩΣ τ - ΔΎΩ δοκράρλα δοχίκδκ ΕβΟᾺ εὸ ριχλε ποαδινδοβ᾽ 

Ἣ  χεντάκταδτ ἐπκᾶρ, πρηο :- πέχὲ κδλεβ χε ἄδρο' ερᾶρε 
ὅ ΝΟΥ. πεχὲε εοχὰ νΝδο" χὲ “τᾶ πδΔῚ ΠΟΥΕΎΔοΥ Δ χεν τὰἂκ- 
πλᾶτ επκᾶρ, πρησ᾽ ἐκεῖ πδὶ ΝΟΎΘ ΤΕ ἈΛΟΟΥ: ἀΎω «ᾶς- 
ΔΕΒ ἘΕΓ πᾶς κὰ Τὰ ΠΕΟΦΗῪΤ ΝΟΎΟΩΤΕ ΠΝΕΤ Χοοε᾿ ΔΎΩ οὐ- 

Ἢ ̓οὠτε᾿ ἘΝΕΤ ΘΒ ΒΙΗΎ. ΠΤΟΟΥ "1 ΝΕΤῊΠ εἐροοῦ]᾽ ΔΎΩ ΝΕΤΡ,᾿Ὰ 

ποδαπίηβθῖτ:-  δΎΩ πώηρε πιωδβ πκινη δίοο ἀυ πολι 
᾿ ἈΝΛΩΎΟΗΟ᾽ ΔΎΕΙ ἐρρᾶϊ οὴ Ὑπολίο ἈΝΕΦΟΙΝΙΣ ἈΝ πθηρε τ- 

ὙΔΔΑ ΕβΟΔ ΕΤΈρηλλοο ΤΕΤΕΛΆΠΡΗΟ ΠΙΟΥΆΔ Δ᾽ ΤΕΤΟΝ ΤΕΘΙΗ 
ἐ᾿ ἘΠΕΟΗΤ πᾶρδλ᾽ ΔΎΟΎρ, ἈΝ πλᾶοο πᾶ ληκ - ΔΎΩ 

 ἴοΥλδᾶδο δοβὼκ ΝΠ ΟὙΛΕΩΝ πεοοον᾿ ΔΎΡΩΟΤΒ ππεχδᾶνᾶ- 
᾿ πδῖοο ΠΕΤΟΎΗΡ, ΟΝ σεφεκ᾽ ΔΎΒΟΤΟ εβολ᾽ ἀΎᾶδο πᾶ πδθελλδᾶ. 

Ἢ ΤΑ ΘῪ Γυάϊοιιηγ. τἰτα]0}85 οχ Π155. ρτβιθηβῖιιβ ἢ. 43, 445. ἀρᾷ οἷά Α“ρροπαϊχ αὐ 
Εν, 

Ε αἶ. Ν. Τ. (γαροὶ οἰς., Ῥᾷδ. ὃ --- ᾿" προεοῖ -- τὸν σέσσι -- δοζίαλδιδις, Α. ἀχιμααμ,, 

᾿ς αχιμαν - ϑολαβεῖ -- γαῖ. θολμειν, στ. θολμι --- “1 δυπώῶπε -- ΑἸοχ., στ. ἀνεβησαν, 

Εν Δ }-- Ἄσβηο (8β|ς) εἴ τδβῖρ ρτὸ δαβιρ -- πεγαλουτε ἔροο, 5ΥΓ. -- 5Γ. Ἣν -- καρῖδ- 

ἥ ΟΥ̓ δρ -- Καῖ. χαριασσωφαρ; ΡΥ. χὰ εἰ ΣῆσετΣ ξρ-Ετε τῶι τε δ... οΠ|. --- ἢ πεουζᾶ (510); 

οὐ εοῦκδ. - Ασχα -- ετρεοιυῶπε τιδιο Ἰτορίακε, ἴἴ, ὙΟΓΒ. 564.» 507. -- ΒΓ. εἰς γυναιχα 

-ο τ τέπεο -- χενεῦζ -- ΠΥ ΠΟΆΤΟ, 501. -- στ. αὐτὴν -- αηΐο ᾿πτες εξρε ΟΠ]. πεουζᾶ. --- ἢ Ἅλε 
ΡΙῸ χαὶι -- Ροβῖ ἅποο οπΊ. πόί τοϑωπιηὰ -- ετρεοδττεῖ -- τοῦ αἰτησαᾶι -- εοὸ δίκαν, 

ΘΓ. ἀπὸ --δορο᾽ ερᾶϑε ΠΟῪ, 5ΥΓ. -- σΤ. τὶ ἐστι σοι; -- ἰ" ττοου 8486 ὦ ποδικπιηβθῖτ 

αἰοββαΐογίβ βιηῖ --- “6 τωδβ -- Α., 501. ὥιϑαῚ ρΓ. ιοθορ -- κιπεδῖοο -- χινάιου -- ΔΎΟ, 

δηΐα πιῦολι ἀρυπάαί -- ππεςβοῖπῖς -- τῶν φοινιχωὼν -- ΤΕΎ ΘΙ ΤΕΘΙΗ, ΡΙῸ Ἢ εστιν ἐπὶ 

: -- ἀαπδλλδληκ δα άϊτῖο σ] οββαίοσίϑ ---- ἐἴ δΎΘΩΟΤΒ, στ. ἐχοψςε, 501. -- Α. ἑπαταξαν -- σεφεκ 
Ξ ἔ: 8τ. σεφεῦ -- δΎΒοτοε εβολ᾽ ἄυᾶδο πδηδϑελλδ -- Α, ἄνς θευ. ατισαν αὐτὴν χαὶ εξω- 

χεθρευσαν αὐτήν; ἴά, 501. 584 Φοίδινο 580 οἷο, δῖ. τἀπῖατα εξωλοθρευσαᾶν αὐυτους. 

Ιπάϊς. 1, τ0-17. 
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5. ἄΎω ΔΎΜΛΟΥΤΕ ἐπρᾶν ΜΎΠπολίο χε ἄπηδθε μα : δῶ ἴου- 
Ἄδο ἈΜΠΕΟΚΔΗΡΟΝΌΜΛΛΕΙ πΙἄζδ᾽ ΟὙΔΕ πεοτοι ΟΥΔΕ δολωπ: 

. δγω ΠΙΧΟΕΙ͂Ο ΝΕΟΪΘΟΟΠ Ἀ5Ὲ| ἸΟΥΔ δ΄ ΔΟΚΔΗΡΟΠΟΆΛΕΙ ἘΠ᾿ ΟΟΥ" 
χε Ἀν πουεωυδσολα ΕΚ ΔΗΡΟΝΟΛΛΕΙ ἘΠΕ ΤΟΎΗΡ, ολλ πεῖδ΄ χε δρη- 
χᾶβ Δοπωρχ ΔΎ εβολ' ΔΎ ΠΕΎΘΟΟΠ ἩΔΎ ΠΟΙ οπρδρλιᾶ. 

9. Ἄπεπῖπε:- ἄγω Χάλεβ ΔΓ πᾶ πχεβρωπ' κἂ τὰ θὲ ππτᾶ 
ΟΎΟΗΟ ὡᾶχε πλλλαδΎ: ΔΎΩ ΔΟΚΔΗΡΟΝΌΛΑΕΙ ΧΙΝ πλιὰ Ετς- 
ἈΔῪ ὙΩΟΛΑΤΕ ἈΠΟΛΙΟ ΠΉΏΘΗΡΕ πεν κ᾽ ΔΎΒΟ ΤΟΥ ΕβΟΔ:-... 

τον νὸν νι γον, [ΟὙΔε] ΝΕΤΟΎΗΡ, ΟΝ Βδλᾶκ ΟΥ̓Δε πετκῶτε 
Εροο ΟΥ̓ΔΕ ΝΕΟΎ ψλε᾽ ΟΥΔΕ ΠΕ ΤΟΎΗΡ᾽ ΟΝ ἴεβλᾶδλι᾽ ΟΥΔΕε πετ- 
κω τε ἐροο’ ΟΥ̓ΔΕ πεοτλλε ΔΎ δΔοδριχεῖ παὶ πεχᾶπδηδῖοο 

5. ΕΟ ολλ πεῖΐκᾶρ. δοώωπε Ἅε ππερε πίη σλσολι' δΔο- 
κῶ πεχᾶνδηδίοο ΕΤΤΡε ΓφΦοροο᾽ ΔΎω ὃοὴ οὐ εῖ ἀσπεο Εἴ ΤῈ] 

Ὁ λΔΎ, δΔΎΩ εφρδίλλ᾽ περ αεῖ αδΎ πἀπεᾶ πᾶ πδίοο᾽ πε- 
ΤΟΎΗΡ, ΟΝ τἄζερ᾽ ἀλλὰ πεζᾶπδηδῖίοο δου, ΟΝ τεύβλη- 

Ὁ. ΤΕ Οὴ᾽ τ ἄζερ᾽ ἀπε εὐὐγφοροο. ἄνω ζά βουλων ““πεο- 
εἴ λα Δ Ὺ ΠΝΠΝΕΤΟΎΗ π ΚΕΆΡΩΝ᾽ ΟὟΔΕ ΝΕ ΤΟΎΗΦ᾽ οὴ λᾶάμιδ' ΘΟ 

ΔΎΩ πειχᾶπδῖοο δε ΓοὙῶρ, οὴ τεσ ΛΗ τε δοκυῶπε πόὶ πεχᾶ- 
1 πᾶηδῖος εὐ φοροος πᾶ. ΔΎΩ ΔΟῊΡ Ἀἀπειοεῖ οϑαδΎ ππετς- 

ΟὙΉΡ᾽ δὴ οἄκζωθ δλλᾶ δοίωπε εὐ Γφοροο᾽ πδο ΔΎΩ πΝετ- 
ΟὙΗΡ, Φ΄ὲ΄ ἍἌῳωρ ν᾽: ΝΕ ΤΟΎΗΡ, ΟΝ ολών᾿ ΔΎ ΝΕΤΟΎΗΡ᾽ ΟΝ 

9. Ἄδ᾽ιλᾶφ Ἀπ δουχᾶζίὶ ΔΎΩ Χελρᾶν ἊΝ ἄφεκ πὶ ροβ᾽ ΔΎΩ 

{τ δγάλουτε -- ΑΪοχ., 501. -- ρίδος, εἐχάλεσς --- ἐδ ἴδ δ. (5:0) ρσὸ τᾶζδα -- δολνπ 
“, . Ν 8 ; ΤᾺ 

ΡΙῸ δοκδάίλωπ, ἱπάβ βοῦρα οπι. ουὃς τὰ οριὰα αὐτῆς; χαι τὴν Αχχάρων ουὃε τὰ 
Ν Ἶ 

ορια αὐτῆς, τὴν Αζωτον ουὸςε τὰ περισποριὰ αὐτήης --- 15 εκ Ἀηροόποάβει -- 5υΓ. εἴ Αἴδχ. 
ΓΑ -- Δ π - -ττ ΟΖ [ Ἰκπω τιἃ ᾿ . χληρονομησαι, σΓ. εξολοθρευσαι -- δρηχδβ -- ρηχαῇ -- Δοπωρ δῖ, ΒΥ͂Γ. ογα:θ, 

στ. διεστειλατο αὐτοῖς -- ροβίτοπηα γοῦρα δυω ἀβ686 δ “Ἄπεχῖπε ἀσϑαπί ἴῃ σου. εἴ 

5ΥΓ.) 5684 ΘΧΡΙΙΠΠΕ Αἰτο γα ΠῚ πο ΓΡΓ ΟΠ ΘΠ. ΤΟΧΙαΒ : Ὡπῦ 73 ΩΣ 78) - Ὁ χοῦ 

-- ΒΓ. οἵ ΑἸοχ., σι. ἐδωχαν -- πακααδιν ἀδεβί ἴῃ ΓΘ 141115 -- ΔΎΒΟ ΤΟΥ ΕΒΟᾺ,, σγάθο. ΟΠ2.» 

Ἀ1οχ. καὶ εξηρεν εχειθεν τοὺς τρεῖς υἱοὺς ἐνακ; 501. Θα΄6π| Ππαρεΐῖ οὶ ΠΥΡΟΪΘπηηῖβδοο,. 
564 εἴτ. ποίαπι διαί Νογάαηι δὰ ἢ. ἴος. -- ἀδϑίηϊς πηϊσαπα [οἸ πὶ σςΟά. ΧΠῚ ---- “ἴ Ῥοβῖ 

ΡΓ. πεοταλε ΟΠ1.» 5ῖσαξ βαρτα ἴοβ. ΧΥΤ], 11) οὐδὲ τοὺς Ξατοιχουντας Μαγεδδὼ ουὸς 

τὰ περιοιχα αὐτῆς χαι τὰς θυγατερᾶς αὐτῆς -- Δαδροζεῖ -- ἡρξζατο -- ὅ δεακῶ.... 

ετρες φοροο᾽ ρτὸ ἐποιησεν..... εἰς φορον --- "ὃ ΔΛΆΔ, ΡΓῸ χαὶι --- δ Ἄδα, ῥΓ. δω- 
μανα. Ἀ. ἐναμμαν -- πεοςδηδῖοο ΠΊΘΠΠ1Π} 50 ῖθ6 -- δι πτεέσλλητε - Αἰθχ., σγᾶθῦ, εν 

μεσῳ αὐτῶν -- οὔ. δΎω δηΐβ δαίϑωπε, εἴ ροβῖ μος δ44. πδ΄ περςδιπδηδῖοο -- ἡ οδκ- 

“ὧθ ρῖὸ ἄχχω; εἴ Δ'ἈᾺδ ρῖὸ χα! -- ἉΠΙπλὰ [ἰςτογὰ. νοςῖ5 ἌΔ ἌδΨ ἴῃ ἢπε γΘΓΒα5. ῬΕΣῚ 

αἰπυϊάϊαπι οχοιάτ -- χελρδη - χεβδα, Α.. σχεδιαν -ἰ εκ πὶ ροωβ᾽ - Αἴθχ. τὴν ᾿ 

ναφεχ και τὴν ροωβ, ροΓ. τὸν ναῖ και τὸν ερεω. 

᾿Ταάϊς. 1, 18-20. 27-32. 

δα ΔΝ “παν ἀμ κα εἶ , 
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ΔΟῊΡ ΔοοΎωρ, ΟΝ ΤΆΛΗ ΤΕ κπεδ δι δῖος πε ΟὙΉΡ᾽ διῳκ πκὰρ᾽ 

ΕβοᾺ χε ᾿ιπεοηεσπεσολι᾽ εὐεῖ ΤῸ κλλδυ δ δοθωπε εαὉ- 

ἢ Φόρου πδ.- ἄγω πεφϑδλίλλ πεπεοεῖ χαλαδν ΠΝΕΤΟΎΗΡ, ΟΝ 
βεθοδλλυο᾽ ΟΥ̓ΔΕ ΝΕΤΟΎΗΡ, Νὴ βδιθδίλθεθ ΔΎΩ πΙΗΣ δΔαοΎωρ, 

ὃὴ ταλη τ εἰ κἀπερζά πᾶ πᾶῖοο ΠΕΤΟΎΗΡ, ὃ. πκᾶρ.᾽ “ΝΕΤΟΎΗΡ, Ἅε 

"ι Θ΄ βεθοδλλυο ἈΝ βδἴϑθδίλλεθ'᾽ ἀΎωπε ΕὙΓΦοροο πᾶΎ, δΎω 

πδολορρᾶϊοος ἄσίθθικε πηρε πᾶν ερρᾶϊ Ἐπ ΤΟΟῪ ΕβθΟἋ χε 

ὃ) ΒΑΠΟΎΥΚΔΑ ΔΎ ΕΕῚ ΕΠΕΟΗῪ επίᾶ. ΔΎΩ πδλλορρᾶϊοο δοχών τ 

εοὐώρ, δὰ ΠΤΟΟΥ ΕἸῸ πΒἌχε Η πετ χά χῶ" πεέτερε πὰρξ π- 
ΒΕ τι ΠΝ πβδρθορ᾽. ΔΎΩ δ» το ρμαμρὸ τὐλῆ ὃν ΠΤΟΟΥ παι- 

412 ν᾽ 

τ ο, νν-- 

ἘΞ 

. ὦ 

86 πδαιορρδῖοο: διωπε ὑκετκον ον πδΕ. ΔΎΩ πτοςῦ ΜπΠὰᾶ- 

ΠὐΡαῖος δεσῶπε χὶν τἄνηδβδοῖςο πᾶκρδ θῖὶν χίν τπετρᾶ 

Ἂν " Ὡρ τυ λῶως ΠΑΥΤΈΖΟΟ Ἀπ χοεῖς εορᾶϊ ἴω Σ ΔΆ Δλ' ̓εορδῖ" 

᾿ δίωρκ ππνετπεῖοτε ΕἸΒΗΗ ΤῸ ετρᾶ τᾶδο ΝΗ Τ π᾿ ἄγω δὶ- 

ΟχΟΟΟ ΝῊΤΝ χε πνδοεῖ ρλδν ἀπ᾿ πνδιχώωρε ἂν ΕβΟᾺ 
πτδλίδϑηκη ΕΥ̓ΝΆΛΆΛΗΤ Ν ὧδ ἐνερ δΎω πΉΤΩΤΝ πνετη- 

ΠΟᾺΝ Δίδλθηκη ἈΠ πεέτρϑλοοο οἴχαι πεῖϊκδρ'᾽ ΟΥ̓ΔῈ ΝΕΎΝΠΟΥ ΤΕ 
το πᾶν δλλᾶ ΝΕΥΣ ΔΎΠΤΟΝ᾽ ΕἸΕΤῪ ΝΔΟΎΟΟΠΟΎΥ" 

ΔΎω πεγϑθυοϊδοτηρίον ετετπδιυρυώρονυ" ΔΎΩ ψχπετ ΠΟΤ ᾺΚ 
ποᾶ πᾶΦΡΟΟῪ ΔΎΩ Εβ0ἋᾺ χε πᾶὶ Δ τεσ πᾶ ΔΥ δἄποκ ρῷ 

2. 

δ 5- Ῥοβίγσοπηα νεῦρα δύω δαῶπε εὐὐΐῴοροος πδο τοάἀπηάδηί ---- ““ περϑδλίαν' 

Ξ Αἴοχ.» 51. νεφθαλι -- βεθοδαλγο᾽ δ15 - ΑἸοχ, βεθσαμυς, ΓΑ] σγαρμτι5 ρτΐπιο Ἰοςο 5011- 

Ἃ Ῥ οὐαῖ Βαιθοδαθγο -- σΓ.,), ροβίθα πηαΐανιΐ δι ἴῃ ε "- ΟΥ̓ἈΕ -- 501. εἵ ΑΙοχ., ρσ.. χαὶι -- βδὶ- 

ᾧῷ δἴμκεο 15, ΚΓ. - ΑΙοχ. βαιθενεῦ, στ. βαιθαναχ, ἰηΐτα οἵ 'ἴρβε βαιθενεῦ -- δΎῶ πιηὰᾺ 
δοονωρ, -- ΒΥ. οἵ ΑἸοχ., σι. χαὶ χατῴχησε νεφθαλι --- ὅδ ἡ πεταδικῶ β]οβϑα -- ΠΔΡῈ 

- αι ἄρχοι -- παλγροϊκώπη -- μυρσινωνι -- οακ ΠΤΟΟῪ ΜΑΚΑΛΎΡΟΪΠΗ ὦ τῆς δια ϑελβίῃ, 

ΟΡΓ. χαὶι εν Θαλαβιν. -- πδε!, ρσῖδες, αὐτοῖς. 5ΥΓ. εἴ ΑἸδθχ, οπι. -- ὅὅ δειδῶώπε, οδίοσὶ 

ΟΠ]. -- εορδὶ -- χαι ἐπάνω --- Ἰ], ' ἀπε ερρδᾶι οὔ. δέει -- ἄἀνεβὴ -- εἐπιιξ “πρίλλε 

᾿ Ξ- ογσ, 1.5.5. μὰν - χλαυθμωνα -- πεχδα! 5416 τιδΎ, ΞΥΤ. -- στ. χαὶ ἐπὶ τὸν οἴχον 
- Ε :. καὶ εἰπε πρὸς αὐτοὺς; Ιἰςοῖ ἴῃ 5υ1. ωμρααἦν ᾿Ναθδο. [Ὁ σαπι οΡεΪο -- ετρᾶ- 

6, πΗ τ -- ΑἸοχ, τοῦ δουναι ὑμῖν, στ. ΟΠΊ.» 571. Παδϑῖ 5} οθεῖο -- αυω δίχοοο 
πητῖς ̓.. 50Γ7. - Αἰοχ. χαι εἰπεν ὑμῖν, σ΄. χαὶ εἰπα εἴ οπ1. ὑμῖν -- ποξπδαεῖν ον νος δπ 
εβ ΒΟᾺ, ΒΥ. σὰπὶ στᾶθς. ἰΔηίαπη οὐ διασχεδασω -- ποδτ, ἼΩΝ ΝΟ --- ̓  πευτυπτοπ᾽, 
Ξ τὰ γλυπτὰ αὐτῶν -- ἀνα αηΐῖθ πευϑυοΐδοτηρίον στ 5ΥΓ. οἵ ΑἸθχ., σγᾶθο. οἵη. 
- δῦ ΕΟ ὑπ Ε΄. ον τ ων ἐσ ποκΚ. ὅὼ, αν οτὶ  τῆτοι ἣ χάγω εἰπὸν. 

Ιυάϊς, 1,.33 -α Π, 1-3, [217 

ἘΡν ΕΠ: 

δΟΪ ΝΣ 

ΡΟΙΕ ΟΣ 
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τνδουωρ, ἀν ΕΤΟΟΤ᾽ ἐπῶν εβοᾺ πλδᾶοο᾽ πεν τ ἀϊΐχοοσ 
ΕἸ ΒΗΗ ΤΟ ἐνοχο εβοᾺ πη δο Το ΑΔ Ύ ἘΠΕῚ ΠΑΛΤ Ο᾽ Εβ 0 
δλλᾶ οεπᾶζθωπε ΝΗ ΤῊ ἘΦΕΝΟΎΝΟ ΧΗ ἐρέπκροοῦ ἀΎω πΕΎΚΕ- 
ΝΟΎΤΕ οεπἄάϑωπε ΝΗ ΤΝ ΕὙΟΚΔΝ ἌΔΆΔΟΝ. δοῶπε Ἅλε ΜΤΕΡΕ 

πᾶγτελοο Ἀπχοεῖο τ Ύο᾽ πηεΐωδχε Εἐπηρε 'ΤΗΡΟΎ ἈΜΠ͵ΙῊ Δ᾽ 

5" πλδοο δοροαεῖρρδς εβθοᾺ δερῖλλε. ετθε πᾶΐ ΔΎΜΔΟΥΤΕ ἐπρᾶπ 

νι πρλὰᾶ ΕἸ ΑλλΑΔΎ χε ΠΕΚΆΔΎΘΑΛΚΩΟΝ ΕἼἸῈ πλλὰ πὲ “επρίλλε᾽ ΔΎΩ 
ὁ ΔΎ ΟὟ πἈπλλᾶ ΕἸ ΔῪ ΠΟΥΘΎοΙΪδ Ἀπ χοεῖο. ἄγω ἸΗΘΟΎΟ 

ΔΙ ΚΟΟΎ Εβθ0ὺᾺ πλᾶοο ἄΎω ΔΎΒΩωκ πόι! ΠΘΉΡΕ ἈΜΠΙῊΣ ἃ 
πογὰ ποσὰ βωὼκ ετεηκληρονολλῖδ. ΕΤΡεο ΚἌΗρΡοΝ λλεῖ Ἄλπεει- 

κἄᾶρ. δΔΎω πλᾶοο δοροαλοδκ Ἀπχοεῖο ΠΝΕΡΟΟΎ ΤΗΡΟῪ π- 
ἸΗΘΟΟΥΟ ΔΎΩ ΄ὴ᾽ ΝΕΦΟΟΎ 'ΤΗΡΟΎ ΠΝΕΠΡΕΟΒΎΤΕΡΟΟ᾽ πᾶϊ ΝΥΔΎΡ 

-- 

-} 

ΟὙΝΟδ᾽ ποΎυοεϊ9 »ἘΠῚ ἸΗΘΟΎΟ ΝῈΝ ΤΔΎΟΟΥΝ πῆοῦ πρὼβ π-᾿ 
8. χοεῖο πᾶὶ πτδοηᾶδο οὺλ πη. ἄγω ΔΟΜΛΟΎ ΠΟῚ ἴΗΟΟΎΟ 
πηρε ΠΗ ΔΎΗ προ δὰ ἈΠΧοεῖσ ΟὙΡΩλΔΕ Εἰ] ΟΝ ελητε π- 

9 ροπε. ἄγω ΔΎΤΟΛΛΟΟ ορα πτΤος Ν᾽ Τεοκληροπολλῖδ οὴ θἅ- 

νη δοᾶ χὰρ λ ΠΤΟΟΥ πεφρᾶΐϊλα πετρλς περλοῖτ ἈΠ ΤΟΟΎ 
ιο πτᾶδο. δΎω ττένπεᾶ ΤΉΡΟ ΕἸ ΑΛΑΔΎ ΔΟΛΛΟΎ ΔΎΟΥΔΘΟΥ 
πῆδορν πΝεΎεϊοτε, ἄσπεοροε εἐορᾶϊ πόὶ κετσεπεᾶ ἈΝ ΝΟΩΟΎ" 
πδὶ ΕἾΤ ΞἈΠΟΎΟΟΥΝ πχοεῖο᾽ ΔΎ πεηοβ πτδοδᾶδε ολλ πίη. 

" ΔΎΩ πηρε ἈΠΙῊΣ ΔΎΕΪΡΕ ΞΠΠΟΝΉΡΟΝ ἈΝ Ππελλτο ΕβΟᾺ 
ι9 πχοεῖς ἄγε πηβδρδλίλι, ΔΎΚΩ πουοΥ ἀπχοεῖο. 

ΠΝΟΎΤΕ ΠΝΕΎΕΪΟ ΤΕ, ΠΕΝΤ ΔΟΝ ΤΟΎ ΕβΟᾺ ρῳκ πκᾶρ, πκηλλε' ΔΎ- 
Βωκ ΔΎΥΟΥΔΡΟΥῪ ποὰ ΦΕΝΚΕΝΟΥΤΕ ΕΒΟᾺ ΟΝ ΠΝΟΥΤΕ πῆρεθ- 

που ΕἸ Κῶ ΤΕ ΕΡΟΟῪ ΔΎΟΥΘΦΟΥ πΑΎ ΔΎΩ ΔΎΓδΩΝ τ κηπχοεῖο 
ἢ ΔΎΚΔΤΟ ποοῪ δΎλθε πβδοδλ' ἈΝ ΠΔΟΥΔΡΤΗ. ΔΎΩ 

ὁ πξπδουῶρ δὴ ετοοτ᾽ ἐπώών (51:0) ὑϑαὰθ τηδο το ἀπαιδῪ ΡΓῸ Αἴδοχ, οὐ 
προσθήσω του μετοιχκισαι τον λᾶον ον ειἰπὰ του εξολεθρευσαι αὐτους; 501. τον 

αυἦ, ςοΐογα 500 οὔοῖο ; σζ. ταπίαπι οὐ μη εξαρω αὐτους -- ΔΔᾺδ ΡῬΙῸ χᾶϊ -- ἐερεπ οτος 
Ἄς νς ᾽ 8 μ Φ ρ Ρ " 

ΠΟΣΧΗ - εἰς συνοχᾶς -- ΕΡΕΙ͂ΚΡΟΟ αδαυηπάαϊ ΚἸΟΧΙΞ ΡΙΓῸ χαι -- δα εῖρρδο Εβθ0Ἃ δερίαδε, 

5Γ.. ἐπηρᾶν (571. Ξ Α. ἐπηρεν) τὴν φωνὴν αὐτῶν χαι εχλαυσᾶν --- ὅ ετβθε πᾶι δΥ- 

ἌΔΟΥΤΕ --Ἦ ΒΥΓ. εἴ Αἴοχ. δια τουτὸ ἐχληθη, ρῖ. χαι ἐπωνομαάσαν -- ΚἈδΎθακωτ -- ΑἸοχ.; 

σ΄. χλαυθμωνες -- Ετε παλλδι πὲ ἀαπρίἴανε σ]οϑβϑα --- " δυβωκ πισί πῴῶηρε ἈΞΠΙΗᾺ -- ΒΥ. 

εἴ Αἴδθχ., συ. οὔ]. -- Ετρεηκληροπολλεῖ Ἀβπεοκᾶρ, 501. -- σῖᾶθες. χαταχληρονομησαι 

᾿ ΤῊΝ γὴν --- Ἶ ροξῖ πρωβ οὔ. τηρῇ --- " ϑδλιπδοδοςδρ- θαμναθαρες ΑἸοχ, θαμνα- 
θαρ -- [Δ 0] νοοῖ πτᾶδο ἴῃ ἰἰταγα Ἰδρὶ πϑααῖῖ --- “ἢ Δολλον δηΐθ ΔΎΟΥΔΘΟΥ ἀραηάαΐ 
- δοπέοροε (5:0) ρτὸ δόπεροε -- πεείιϑωβ, σγϑβο. εἴ 501. οὔ. αὐτου --- ' οπ|. ΔΎΩ, 
δηΐς δυζωακοοε --- ἢ δηΐθ ΔΎΚΔΤΟ,, Οὔ 5 τ 6ϑῖ ἴῃ [ἰτὰτὰ, οἵ αηῖο ΔΎ κε οΟά. Οὔ, 

ΔΎΩ -- ΠΔΟΎΔΡΤΗ - ταις ἀστάρταις. 

Ιυάϊς. 11, 4-14. 
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᾿ πχοεῖο ἐλαπουδο ἐπι] εὐ δεθοβτ ΕΧῊ ΝΠΏΗΡΕ ἈΠΙῊΔΣ᾽ δΔο Τα ΔΎ ὑς0]. 2. 
ν 
“ει ρᾶϊ ΕΤΟΟΤΟΥ ἘΝΕῈΝ Ὑ ΔΎΟΔΟΥ ΔΎΘΩΝΣ ΞΚΛΟΟΎ ΔΎΩ δΔα- 

᾿ς τΑδῪ ἘΘΡΕΙ ΕἸΤΟΟΤΟΥ ΝΝΕΥ Χίχεενε ἘΌΝ πεγκώτε ἄγω "- 

δ μὰ πἴλα ΕἸΤΟΎΛΛΟΟΘΕ ΝΡΗ ΤΟΥ. ἀΎ τόιχ γ"πχοεῖο 
ὁπ: δ ΧωΩΟΥ ΕΟ ΕΝ ΠΕΘΟΟΥῪ πᾶῪ κατὰ θὲ τὰ πχοεῖο 

" Ε΄ ΔΎω κἂτὰ θὲ π|τὰ πχοεῖο ὡρκ δΔῪ δοθλῖβε "ΚΛΟΟῪ "ὸὶ 

ε. δύΎω πχοεῖο Δα ΤοΟΎπεο ρεηκρῖτηο ἐχωου" δῶ ἃ 
ο πάρ ΟὟ ΠΝ ͵ΤΟΟΤΟΥ ππετωλ᾽ λοοῦ. πνεΎυκεκρὶ- 

. Ὁ. . . . ν᾿ . . . . . Ω . . . ., . . . 

ἌΝ ἘΠΕ ΧΙ ΧΕΕΎΕ, Θηηθηήἤεαίαπ) οϑῖ ἃ ῬΓ. ᾶπι --  Ετρακ πευκῶτε 

χυχλοθεν --- ἰδ πδὺ ροβῖ πρεμπεθοοῦ ἀραηάαῖ -- ΚΑ ΑΙΒΕ ξι κὰν εξεθλι- 
᾿ ἐχώοῦ -- Ξ- ΞΒΥΓ0--Εχ. κϑϑοδν, ΟΠ ἀϑίθσίβοο, στ. ΟἿ]. -- Ἶ ΔΎΒΩκ᾽ ΔΎπορπετνε, 

πορνευσα -- ΤῊΣ γοςθη οἵτιδιϑοῦ ἀοϑιπαῃῖ ἄπο [ο]1α σοά. χιν, ἴῃ 4Ὲ1ΡῈ15 μενοι 
αηϊςα πη ἱγαρτποηίαπι ΠΡΥ Τὰ ἀἴσαπι. το 

ί 

Ιυά, 11, 1ς-17.Ψ 



Ῥ- 

Ὕ τον Φ 
τπε: 

Ή ΠΕ; 

τ0ὴ 

ΦΡΟΎΘ πεπρόφητηο. 

"Ἂς δαοΥΎΒβ πόὶ ΒΟοΗΟ᾽ εχ ἅκλλοο πᾶο᾽ ΧΕ Ν᾽ ΟὙΤ ΔΎΟ ἄν- 
ὙΔΎΟ ἐροΐ πνϑπερβθηΎε ἩτΤΔΑΔῪ ἈΝ "του πε ἄγω καπποᾶ. 
ΤΡΕε ποΥρ δὲ λλοΎ ΔΎΩ πθὲ πτἄρκω ποὺ ἈΠΟΎεΪω Τ᾽ ἈΠ Τ᾽ ΟΥ- 

ἈΔΑῪ ἊΝ πκᾶρ ΝΥΎΔΎΧΠΟ ΠΡΗΤΟ ρεβὼκ ἐρᾶὰ ΤῸ ποΎλδοο 

ι). Ἡ ΤΕΟΟΟῪΝ ἅκλλοο ἀν ποᾶ β ἈΠ ΠΟΛΎ Τ ἘΠΟΟῪ. ερε πχοεῖο 
τώωβε πε ἈΠΟΎΡΟΒ᾽ ΔΎΩ ἐρεὲ ποΎβεκε πε ΕἸ ΧῊΚ Εβ0ἋᾺ 
Ἡ ΤΟΟΤΟ ἈΜΠῸῸ ΠΝΟῪ ΤΕ ἈΛΠΙΗ Δ᾽ ΠΕ ΤΔρΡῚΤ ἈΠΟΎΟΪ ΕἐΡΟὝΝ Ἐροο]᾽ 

:. πτρπᾶρτε ορὰ ΝΕΟΤπΟ. ἴπτΤοοΟ Ἅλε πεχᾶο χε πχοεῖο δίσ 
“ἀρίο πηδρρᾶκ' χε ἀκολουλ τ᾽ ἄγω ἄκωδᾶχε ἐρρᾶϊ ἐπᾶθη τ 

εἴς φΗηῆ τε ἐνδιϑωπε πθὲ πουεϊ πνεκραιλοδα. πέχὲε βοῆς πᾶο 
χε ΗἩλη᾽ ἃ ΠηΗΔῪ πολ πε’ ΕΒΟἋ οὴ ποεῖκ᾽ δ Ύ ΠΟΕΤΡΟΕΚ 
ΤΟΎ λᾶκλα οὶ πρλαχ. 

Τροσ Εύὺςῃ. αἀἴα!θ. οχ οοάσμ οοή. χοιχ --- Ἰ], ᾿ἢ δαογώβ πὶ βοῆς (1{ὰ 56π|- 

ΡΕΙ 5. Πίταγ μος ποπιθῃ). .΄.. ἴδιο, 5Υ7. Ξ- ΡΤ. και αἀπεχριθὴ Βοοζ και εἰπεὲν αὐτῇ; 

ΨΟΓ5. ΔΙᾺ. ἰαΐ, ἜΝ ΕΞ 5.3.2 «οἱ «οἱ9 - πλολλ ρόδα πταδδν (510), γὰρ, ἰαΐ. 

ὠλαλλ ὡοραϑὶ Αϑ, ΕΓ. οσὰ πεποιηχᾶς; Α. παντὰ οσα...; 16 ΒΥΓ. 5664 «9.9 

ΟὈΠῚ ἀϑίογιϑοο -- τουϑπε ΠΊΘΠΩΠΠῚ 5 Ρα6 Ρῖὸ τούῶμε -- ΔΎΩ δηϊθ “Ἄπποδ ἀρυη- 

ἀαῖ -- ρεβωκ (β5|ς), ςοῖθυϊ σὰ πὶ σγᾶθς, χαι ἐπορευθης --- “ἢ πε -- ἰδὲ ἀδοδὲ ἴπ σοῖοτίβ 

- ερχηκ ΕἘβοἋ ρῖὸ πληρὴς --- ᾿ἢ δῖδσπε δρίο πηδορδκ -- ἀγα. ἰαΐῖ., 5ΥΓ. -- σΧΊᾶθς. 

ευροιμι χάριν εν οφθαλμοις σου -- ἐεπᾶδητ, Β5Υ7. -- ρ1. ἐπὶ χαρδιαν τῆς δουλης σου, 

τα. ἰατ. οἰσἰωϊ ὡς λϑ}99 --- “ἢ πεέΐε -- ἀγὰθ. ]αΐ., 501. -- στ. χαὶι εἰπὲν -- πλη τ δὴ 

-- ΕβΒΟἋ οὴ ποεῖκ, ΠΘἴοα! ΟὈΠῚ ΚΓ. προςελθε ωδὲ χαὶι φάγεσαι τῶν ἄρτῶν -- ποετρ- 

οεκ (51:.) ρτο... ΕΣ ΑΥΆΡ. 1αΐ. ((μη99 - 

.- -- ς- ςΞ--: 2 ..993.-----.------- 

Αι, 1, 11-14. 



Ἶ ᾿ ν΄..." ἯΙ 

ΡΟ -- ν ΩΣ ἢ ᾿ ον - 
᾿ ᾿ ψ»π - φ .- ΜΆ, 

δον ρα ΔΑΝ 

ς ΡΗτ Ἡ ΤΔΎΕΡΗΤ γλλλο ἊΝ ΠΑ ΠΡΆΛΟΟΟ ΠΝΟΎΒ᾽ ΔΎΚΔΑΔῪ δὴ 
ΠΝ ΤΕΟΚΗΝΗ. ΝΕΡΟΟῪ ἍἍε ΔΎΛΟΟΙΘΕ ΟΝ ΤΈΘΙΗ ΔῪΤ ΔΔῪ εἐρρᾶ! 
ἐν ἘΤΈΘΗ Νβυθοδλληο ΝΎΔΎΡΔΚΤΟΥ τλλλᾶτε εὐακὰ ΝΟΥ Τ᾽ 

᾿ς δΎω ΝεΡΟΟῪ ΞΞΠΟΎπώζυῦ εοὐπδλι ΟΥ̓ΔΕ ἐρβουρ: ἄγω ποᾶη- 
" ᾿πτρᾶπηο πδ ΛΟ ΦΎΣΔΟΟ ἘΝΕΎΥΟΎΗΡ, πος ᾶδρᾶι πο ἣ- 

9 ΒΎθοάνληο. πεγώρο πὲ πουωϑο ΠΟΟῪΟ δρᾶ! δαὶ πειᾶ᾿ ἀΎῳ 
ΡΣ ΧΎΟδ᾽ ΤΟΎ εἐορᾶι ΔΎΝΔΎΥ ετσιβουπτος ἄπχοειο δΎρδιυε: ἀυ- 
ι ΤΩΟΥΝ ΔΎΕΙ ΕεβΟᾺ φρηῆτο. ἄγω Τἄᾶσολτε ἄσβὼκ ἐρΟΎῪΝ ετ- 
οὔχθε πώοηε ἵπετον βΎθοδηληο᾽ ΔΎδΔδερδ᾽' ΓΟῪ ΠΟῖῚ ΝΕΦΟΟῪ δ 51 

κλδ. ΕἸ Ἀπλλλ Ύ ΔΎΤΔΡΟ ΔΕ ερὰ ΤῸ φρᾶφι της ΝΟΎποΟσ πώνε' ἀυ- 
ὃ, ππε ΠΝ ΔΟΟΛ ΤΕ ΔΎΩ ΝΕΡΟΟῪ ΔΎῪΤ ΔΛΟΟΥ ερρᾶϊ ΕΧΩΟΥῪ 
ΔΙᾺ ἂρ ποεῖ. ΝΕΎΕΙ ΤΗΟ Ἅε ΔΎΧΙ ἐρρᾶι Ν ΤΟΙ ΒοΥ- 

τϑιχώο ΔΎΚΑΔῪ διχελι πποῦ πώπνε πρώλλε Ἅε πΒΎθοδλλΗΟ 
ὙΕΙΡΕ πρενδ Δι ἈΠΕΡΟΟῪ ΕΥΔῪ Ἀλδο πχοεῖο. ἄγω 

ὃ - ΟὟΙ, "" δίβονλος (ει δίβον τος ρα 8510) -- Ναῖ., στ. δ]4. χυριου -- περητ 

ΎΈρΗ τ Ἀκ Ἄκελος!, »οΐμηι, γῈ5 γοΐΐνα ῬΟΠΪΤΟΓ ῥγὸ σζ. θεμα εργαβ, ΑἸοχ.... «ἀργοζ 
ἼΤΩ ἸΝ σαρδιία -- παλδτίραλοοο ππονβ,, Πὶς δ μέεις ΔΙ ἃ ΟΠΊϊ558 58ηῖ: γα] 

᾿ Ἰορεπάπαπι εϑϑαΐ ΟἿἹΠῚ σίᾶθοο ππὶῖ ΠΗΠΟΎΒ -- χαι τοὺς μῦς τοὺς χρύσους ; γεῖ, 

αὖ ΠΗΠῚ ργοθα 1 Π15 νἱάδαγ, ἀππητ πποΎβ ἀπ ΞΡΛΟΥΠΤ ἘΛΕΑΊΓΕΎΜΗΙΣ πηουβ, 4886 

Ἰεοῖίο ςοπβτγπιαγοῖιγ οχ ΑἸαχ. γυϊρ. ἰαἴ. οἱ μϑρτ. χάνι τοὺς μῦς τοὺς χρυσοὺυς χαι τὰς 

εἰκόνας τῶν εδρων αὐτῶν -- ΔΎΚΔΔῪ δι ΤΕΟΚΗΜΠΗ ΤΩΣ ΜῈ ᾿Ξ 15 ΠΕΦΟΟῪ Ἅε {5- 

ρὰ πβυϑοδλληο (δὶς οἴατη ἰῃ[Γα) ΡΓῸ στ. χαὶ χατευθυναν αἱ βοες εν τῇ οδῳ εἰς οδον 
βαιθσαμυς - π πΥΔΎΡΔΚτΟΥ..... πονῶ, ΒΓ. εν τριβῳ ενι ἐπορευοντο χαὶ εχοπιων 

π΄: πΕΘΟΟῪ ἀδιπάαϊ -- οδττρᾶπηο ρα β51ΠῚ ΡτῸ σατράπαι --- ᾿ἢ Ομ. Ὁ ἱπ|τ0 

Σ και οἱ εν βαιθσαμυς -- δΔΎρδι ε ἀβαπ6ὸ ΕβΟἋ ΘΗ οχρίαῃδηΐ σΓ. χαν ηυφρανθησαν 
εἰς χπαντησιν αὐτῆς --- ἢ ΔΎδΔΘΕερδ᾽' ΤΟῪ 5466 τῶπε σοπηρΙ Θοϊαπίυγ ἰθοῖΟΠ6 ΠῚ} ΠΟΡΓ. 

«εἴ βίεατ ἴθ] », πες ποθὴ βῖ. χαι εἐστησᾶν ἐχει παρ᾽ αὐτῇ λιθον μεγαν -- εκωον ἄορδῖ 
ἴπ δ.. --- ἰδ λε ῥγὸ χαι ραβϑὶπι -- ΠΕΡΗ τ ΑἹ τέλαδζε (516), ΡΤ. τὸ θεμαὰ εργαβ μετ᾽ αυ- 

τῆς) Υἱάς ΒΌΡΓΑ Υ. 11 -- πεοκεοο -- τὰ σχευὴ -- Ζοορα οικας πηοσ΄-- ΔΎείρε πρεμ δ ἈΙᾺ, 
ἀνηνεγχαν ολοχαυτωσεις και θυσιας --- ᾽δ ἐροον ἀριπάαϊ, 

Ι Κορ. ΑἹ, τι-1ό. 

ἀπ ΛΝ Σ ἐνὸς ἈΝ, πτερὰ, δὸς ὑδδο στον αι αν ΤΠ ΨΆ ἘΚ τον κὐς τὰς ἐνν ΚΡΥαν, 

ἴδω ΔΎΚω Ν᾽ ΟΙΒΟΥΔΟΟ ερρᾶϊ εχὲΐ ΤΔΟΟ τε ΔΎΩ πε- ᾿ 

ἘΘΟΪ ΟΣ 



Ἵ "- κ: 

ΒΟεΣ, 

60 Ϊ,.2, 

τοῦ 

1 ΚΊἸΟΟΥ εἐρρᾶι εδοκᾶλων ἈΜΠΕΡΟΟῪ ΕἸ ΑΔ Ύ. πᾶν πὲ 3.- 
ἈΛΟΎΝΥ Ἀλλά Ππρλλοοο ΠΠΟΎΒ πτᾶ πᾶ ΔΟΦΎΔΟΟ ΤΑΔΎ πε- 
ΡΗΤ Ἄπχοειο ρὰ τ βᾶζδποο Οοὐάπρηλοοο ορὰ τ ἄζωλοοσ' Κε- 
οὙγὰᾶ φᾷ ἀρδοδ' κεουᾶ ρὰ γεθ᾽ κεουὰ ρὰᾶ δοκά'λωπ' κεογᾶ δᾶ 

ι5 ἄκκᾶρων. δΎω ΦΈΝΠΙΝ ΠΝΟΎΒ κἂᾶ τὰ ΤῊΠΕ ΠΕΛΠΟΙΟ ΤῊ- 
ῬΟΥ πηΔΆ ΔΟΦΎΛΟΟ ἈΠ ΓΟΎ ποᾶὰν Τράπηο χαν ΕΟὙπΟῦ κ4πο- 
Διο δᾶρρδᾶ!ι εὐκώχλλη πῴδριοοδιοο ΔΎω ὡδρρᾶ! ἐπποῦ πῶ ΝΕ 

πτΔΎΚω οιχῶὰ ΝΤΟΊΒΟΥΤΟΟ ΠΤ λιΔ ΘΎΚΗ ἄπχοειο ΠΕΤΘΗΝ 
. Ττοώε ποηε' πὲ ΕεβοἋ δὴ βΎθοδλληο. πώηρε λε πβοῖχο- 

πᾶς ἈἈΠΟΎρΡάζυε εχν πρώλλε πβΎθοδλληο χε ΔΎΝΔΎ Ετσι- 
βΒοΎτοο πχοειο ἀΎω πχοεῖο δοπᾶ τἄοοε ΠΦΗΤΟΎῪ πῶβε 
πρῶτε 'δυω του πτϑᾶ πρώλλε' πλδοο ΤΉΡΟΙ δορρηβε χε 

9) ἃ ΠΧΟΕΙΟ ΕἸΝῈ ΝΟΎΥΝΟῦ ἈΠΛΔΎΤΗ ελᾶ τε εχελλὶ πλᾶοο ἄγω 
πρῶλλε ΜΒΎΘΟΔΛΛΗΟ ΠΕΧΔῪ ἘΝΕΎΕΡΗΎ ΧῈ ΠΛ ΠΕΤ π ἄλλοοςθε 
Θιθη Ἄπχοειο πᾶιὶ ετουᾶδβ' ΔΎΩ ἐρὲ Τόιβου το ἈΠ ΧΟΕΙΟ 

"1 πάθωκ ερρᾶϊ επιλλ ΠΟΛΟ οἄφ την. δΔΎΧΟΟΥ λε πρεγηβᾶδι- 
ὡεδεὲ ἐρὰ ΤΟῪ ΠΝΕΤΟΎΗΡ, ΟΝ κἄρδριλα ΕὙχὼ φλλλοο χὲ δ Ἃ- 
ΔΟΦΎΔΟΟ ΔΎΚΤΟ πᾶν ΠΎΟΙΒΟΥΤΟΟ ΠΧΟεΙο ΔΛΛΗΓΤΕΝ π- 

ΥΠ,1 ΤΕΥΝΧΙΤΟ εορᾶϊ ΝΗ ΤΕΝ. ἄγω δΔΎΕΙ πόὶ πρώλλε πκᾶρει- 

ἀϑειᾶριλα ΔΎΟ ΠἸΓΚΎΒΟΥΤΟΟ ΝῊ ΔΙΔΘΎΚΗ χἰπχοειο ΔΎΧΙΤΟ 
ΕΡ ΟὟΝ ἐπηὶ πδλλινδ δ β΄ ΠΕΤῸΝ ποοΎποο᾽ ΔΎ εἐλεᾶζδρ πεο- 
᾿ρε’ ἴδ τεβοῦ εἐτροφραᾶρρ ΕἸ βου Ἄοο ΠΤ ΔΙΔΘΎΚΗ πχοεῖο. 

:. δΎΩ ΧΙΝ ΕἘΠΕΦΡΟΟῪ πη ἃ ὙΚΙΒΟΎΤΟΟ ὡὐὧπε ο᾽᾽ κΚἀἂρεϊιδθειᾶ- 

ρα ἃ ΝεροοΟΥ διυδὶ ΔῪΡ χογῶτε προλῖπε' ΔΎ ΠῊῚ 'ΤΉΡΕΙ 
8. ἈΧΜΠΙῊΔ ΔΎΚΤΟΟΥ ΔΎΟΥΔΟΟΥ ποᾶ πχοεῖο. ΟΔΆΔΟΎΗΔ ἍΔΕ πε- 

4 ἈΚ ΜΟΥΎ ἀδαβί ἴῃ σῖδᾶος, 5σαϊ 1Π ΠΘΌΓ. -- περη τ Ρσὸ Πορτ. ΔΝ -- ργὺ δοϊϊοίο 

Μυϊραΐαθ, τηθτοηυτηῖοο δοοθρίαπη εϑί οδίαϊο ργοὸ Ἂἀοί]οίο;- στάος. τῆς βασάνου; 4υοὰ 

ΘἴΔ ΠῚ ὨΟΒΙΩΓ ΓΟ ΠΘῺ5 νος οὶ τβᾶζδιοο -- ΟΑ πράλοοο, ρΓ. -- ΠΕΡ, οἵ Να]ρ. ἰαΐ. μεᾶν 

- τᾶξωδλος, δρδοδ, τεϑ, δοκαίλωπ -- ἀζωτου, γάζης, ἀσχάλωνος, γεῦ -- δ" παν 

ΕΟὙΠΟδ᾽ ἈΧΠΟΔΙΟ ΓΙῸ εὰ πόλεως εἐστερεωμενὴς - Οᾶϑρδι εὐὔκώλλη πῴδρρισοδιοῦ. 

-- εὡς χωμης τοὺ φέρεζαιου -- ΔΊ ΔΘΎΚΗ 1ἴὰ 586Ρ6 --- " πβονχοπιδο -- ιεχονιοῦ -- πκοεῖο 

ἀπίς Δηπδτδοοε ἀθοβῖ ἴῃ συ. βἷσαζ ἴπ ΒΟΡΓ. -- πΆδος τηρῖὶ, 5Γ. οπλ. τΉρε] “- εἰπε 

Ρῖὸ ἐπάταξε --- "ἢ ππεσερηυ ἀδαηάαΐ -- πιλα πετηδάκοοςθε οιθὴ ἀχποεῖο ΡΓῸ τις 
δυνησεται διελθεῖν ἐνώπιον χυριου του θεου -- πολο φᾶφιτηνμ, 5... απῖατη ἀφ᾽ ἡμῶν 

-- ἹὋ καρᾶριλλ πΘΠἀΠΠὶ βογῖρας, ἱπῆγα νι, 1 καρειδιϑειδριάκ, Ζοερα κάριδθ....- - πδη 

ἄδαϑβί ἴῃ στ. -- δαληυτεῖ -- χατάβητε, Ζοαρα ρᾶρ. 210 τηθπάοβα δακούτεν -- ΝΠ, " δυο: 

Ξ- ἀναγουσιν -- κγβοΥτοο (510), ἰηῖτα κιβουτος -- αοΎπος -- βουνὸς -- Δα Τεβ 06] τηθη-᾿ 

ἄστη βοραβ ῥτὸ ἡγιᾶσαν --- ὄ δώ, σ5Γ. καὶ εγενηθη -- ΔΎΚΤΟΟΥ ΔΎΟΥΔΘΟΥ ποδὶ ̓ 

στ, ἐπεβλεψεν οπισω. ΑΣ ΤῸΝ 

1-Ἐρρ. ΥἹ, 17 -- ΨΙ, 1.3. 
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χά! ἍΠΗῚ ΤΉΡΟ ΠΙῊΣ χὲ εὐῶπε ΜΝ ΉΩΤΕΝ οῳν ΠΕΎ ΠΡΗΤ 
ΤΉΡΕΙ ΤΕΥ ΝΑ ΚΕΤ ΤΗΥΤΕΝ ἐπχοεῖο Εἰ}! ΞΑΑΔῪ ΝΝΕΙΝΟΥΤΕ π- 
ὐὐλλλο ΕβΟἋᾺ ΟΝ ΤΕΥΠΆΗΤΕ ἈΝ πκελλά ΝΗ Ν᾿ ΜΠ ἨΤΕΤ ποοου- 

ος ΤῈΝ ΝΝΕΎ ΝΟΗΤ ἘΡΟῪΝ ἐπχοεῖο᾽ ΜΠ ΉΠΕΤ πρρλλο Δ πδο οὙὐδὰ Β΄ 

τι ΔΎ οἰνάπερας ΤΗΥΤΝ ΕΤΟΟΤΟῪ πηΔ ΔΟΦΎλοο. ἄγω π- 

δ (ΟΝ πδοτᾶρωθ᾽ ΔΎΡΡ ΟΣ ἐπχοεῖο Δ Ύᾶδο. πεέχε Οοᾶ- 
, τομᾳ ΝΔΎ χὲ ΟΟΥ, ΕΡΟΎΝ ἈΛΠΙΗΔ ΤΉΡΕΟ ἐρρᾶ! ελλδοοεφ δὰ τ 

τᾶ ληᾷκ ἐρρᾶ!ϊ ἐπχοειο εχώτεν. δΔΎΟΩΟΥΡ, ἍΔΕ ΤΗΡΟΥῪ ερρᾶι 

᾿ἢ ἣ ελλοοηφδ τ. δΎΛλλεΟ, ΛΟΟΥ ΔΎΠπωΘΥ οίθη ἌΠπχοειο εχ λα πκᾶδ᾽ 

᾿ς ἄγω ΔΎΝΗΟΤΕΥΕ διλλ ΠΕΡΟΟῪ ΕἸ λλλΑ ΔΎ ΕὙχὼ κλλλοο χὲ ἀπρ- 
ἐς Ο δΝΌΒε ψἴπῖχτο Εβ0Ἃ ψλπχοεῖο ἀΎω ΟΔΛΛΟΥΗ Δ δοΓρᾶπ ἘΠΙΗᾺ 
τ Ἧ ρελι “αδορεφδθ. πᾶ ΔοΦΎλοο Ἅε ΔΎοτελα χὲ ἃ ΠΌΘΗΡΕ 

ΔΕΠΙΗΔ εἰ εορᾶ! ελλδοοηῷδτ᾽ ἄγει Ἅε πόὶι ποᾶν τρᾶπηος ἣ- 
πδλλο Φυλοο' ΔΎΩ πθηρε ἈΠΙῊΔ ΔΎΟ Τελλ ΔΎΡΦΟΤΕ ελλᾶ-΄ 
τε φρῦᾶθη πηδλοΥλοο. πεέχε πῶηρε ἈΚΠΙῊΔ ἘΡΟῪΝ ΟΝ 

τᾷ ΔΑΛΟΥΗΔ χὲ πρό πους ερρᾶ! ἐπχοεῖο ΠΚΝΟΎ ΤΕ ΝῸ- 

Ἐν πᾶρλκ ΕΤΟΟΤΟΥ πη Δ ΔΟΦΎΔΟΟ. Ππεχὲ ΟΔΑΒΟΎΥΗΔ χΧῈ ΝΝῈ πᾶ!ι 
ς σπε ετρδοᾶρωι εβοᾺ ᾿πχοεῖο πὰ ΝΟΥ τ ε ετλιτρᾶο ερ- 
Ρδ! ἐροο] εχωτενπ. δΎω οΔΆΛΟΥΗΔ δαχι ΝΟΎεριειβ ρὰ πὸ- 
Ρώ τε" δι τἀ ΔΟΟ εἐορᾶ! πόλι ρὰ πλᾶοο ΤΉΡΑ 'θλὰρ πχο- 

1ο᾽ ΔΎΩ ΟΔΛΛΟΎΗΔ δα εορᾶ! ἐπχοειο εχελλ ΠΙῊΔ ΤΉΡΕ 
πχοεῖο οὐὐτΤελὶ ἐρο. ὉΔΑΛΟΎΥΗΔ ἍΔΕ ἐν τ ᾶλο εἐορᾶὶ κ'- 

 ποσλιλ' Νὰ Δ ΔΟΦΎΔΟΟ Ἅε ΔΎΕΙ ἐρα ἈΚΠΙΗΔ ἐπολΎλλει δ λι- 
Π ιδΎ πχοεῖο Ἅε Δα ΓΡΟΎΒ δι ἈχΠερΟΟῪ ΕἸ ἈλΑΔῪ ΕΧΝ πδὰ- 

ΔοΟΦΎλοο οὴ Οοὐνοῦ ΠΟΘΡΟΟῪ ΔΎ ΤΟΡΤΡ ἄνω δΔΎσωτπ 94-- 
ΠΑΤΟ ΕβΟἋᾺ πῆώθηρε πη. ἄδύΎει ερρᾶϊι ελλδοοηφὰτ δἀΥυ- 

Γὰς ὧν 

ΡΝ 8 ροβῖ ἐν ω ΟΠ. λέγων -- εἰεα} ἀκααδν πε ΟὟ ΤΕ, οΓ. πεέριελετε ἀν - ογᾶδβ 

Ὁ. 5 οΥδᾶδει --- ᾿ ππβδοδίλειαι - τὰς βααλιυ, --- ὅ πδὺ ἀθοβῖ ἴῃ σγδος. --- " δγοώονρ, Ἅε 

᾿ς πῆροῦ, ρ΄. χαὶ συνηχθησαν -- ΔΎπηστενε - ενηστευσαν -- ΕὙὐΚΩ ἀκάλοο, ΡΤ. χαὶ εἰπᾶν 

δ ἘΠΙΗᾺ, σίαθο. τοὺς υἱοὺς Ισραηλ -- αὐδιοσεῷδο ἴΐὰ πος ἴῃ ἴοςο ΡΙῸ μ. ἀσσηφαῇ, 4185 

᾿ ἀϊνογδίτηοάς 5. δίτογ --- ᾿ ροβὶ πϑηρε οῃ]. τηροῦν -- εἰ ερρᾶι, σζᾶβς, συνηθροισθησαν 

Ε- δύνει Ἅλε, οι. χαὶ ἀνεβησᾶν -- ρΡοβῖ ρηΐϊπ5 πηδ Ἀοφυ Ἄοο Ομ. ἐπ! Ἰσραὴλ -- εὐλδῦτε 

ξ΄. ἀδεβεὶ ἴῃ στ. -- ὃ ππρδώ πουζυώζ (ρτῖα5 «Ὁ Δραπάατ), στ. μὴ παρασιωπησὴς ἀφ᾽ μων 

ποὺ μὴ βοᾶν - Ροϑβί ποατδρᾶκ Οὔ. ἡμᾶς -- ΒΘ] Θητα πΕΕ ΟΔΑΛΟΥΗ Δ Ὀ56116 ῖῃ ἢπροηι 

δ ΕΠ: 5} ---- ΘΕ (Θἰς) -- οὰ δηΐς πἌδοο ῥῖῸ σὺν -- τΉΡΕΙ αἰΐογιπι ἐθοβί ἴῃ 

ΙἘδερ, ΝΠ, 4-1|, 

ν πΚ Τα ὙἘ ΡΥ  ττα, Ὁ εν Ὁ Ἐν, ΡΥ, ΡΟ ν ἡ ὦν 

τῊρε ἈΠΙῊΔ ΔΎΟΙ Εβ0Ὰ ΔΛΟΟΥ πηβδρδλεμα π πκερλᾶν- ΠΟ ΠΡ 

Α ος κΒ: 

ΡΤ ΤΑ 

ἜΘ ΤΟΝ 



τ ρΡ. ΚΤ 

50}. 

ἸἸΘΟΪ τ: 

νὴ ἀμαρον Ὑς 

ω Ρ- ΚᾺ: 

ο] ἰς 
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ΠΟῪ ποᾶ πᾶ ΔΟΦΎΔΛΟΟ᾽ ΔΎΦΙΟΥΕ ΠποΟυΟΎ δη ΤΟΎΕΙ εἐρρᾶϊ 
9 εεβρων. δΔΎω οΟΔΑΚΟΎΗΣΔ ἄαχι πΟΎωπε δέ τἄᾶροο εἐρᾶ ΤῈ 

δ΄ ΤΆΛΗ ΤΕ παδοοεῷᾶθ ΔΎΩ οὴ ΤΆΛΗ ΤῈ ΜΠ ΤΕΤ ΟὙΛΛΟΎ ΤῈ Εροσ 
χε τπελᾶϊδ᾽ ΔΟΛΛΟΥ ΤΕ ἐπορᾶν χε ἄβενεζερ πῶνε πβοη- 
ΤοΟ εὐ χὼ λλλλοο χε ᾶρρδᾶι εἐπίλλᾶ ἃ πχοειο βοηθειᾶ Ἐρον. 

18 ΔΎΩ πχοεῖο Δύίθββθι0 ΗΔ ΔΟΦΎΔΟΟ ἈΠοΟΎ ΝΤΟΟΤΟΎ 
ΕΝ ΝΑΠΗΙ ἈΜΠΙΗῊ Δ᾽ ΔΎΩ ΤΟόχ εὐὐπχοειο ἄουωπε ΕΑΝ πᾶλ- 

“ἍΟΦΥΔΟΟ ΠΝΕΦΟΟΎ ΤΗΡΟΎῪ ΠΟΔΑΛΛΟΎΗΣΔ. δΔΎνω πολιο πτᾶ 
πὰ ΛΟ ΦΎΣΔΟΟ ΤΟΎ ΝΤΟΟ ΤΟΎ ΠΝΠΟΘΗΡΕ ἈΜΠΙΗῊΔ ΧΙΝ εδοκᾶ- 
δΔὼνΝ ὠᾶρρδι εἐγεθ᾽ ΔΎ ΉΤΟ ἈΠΙῊΣ ΔΎΟ ΓΤΟΥ ΠΡΟΟΤΟΥ 

Δ εὗ Σ ἐφ ὲ.. 

πΗΔΆΔΟΦΨΎΥΔΟΟ ΝΈΡΕ ΟὙΕΙΡΎΝΗ (ΘΟΟΠ οή᾽, ΤΆΛΗΤΕ ἀπᾶλλρ-. 
5» ρΡᾶϊιοο. ἄγω αΔΛΛΟΎΥΗΔ Δ ΤΟΔΠ ἘΠΙῊ Δ ΠΝΕῈΡΟΟΥΎ 'ἕΤΗΡΟΎ ψ3“πὸ|- 
ιο ὡπδ᾽ ΔΎΩ πε βηκ τΤέρολιπε εὐκῶτε εβδιθΗλ ἈΝ κάλδᾶδτ. 

ἈΝ λαδοοηφὰ τ᾽ εὐ οὰπ ΕἘΠΙΗΔ οὴ πλλᾶ 'ἕΤΗΡΟΎ ΕἸΤΒΒΗΎ. 
τ πεοαλὰ ποῦ, Ἅε πὲ ερλλᾶάίϑελκ χὰ ΝῈρΕε ΠῸΗῚ: τλδ Ύ ΔΎΩ 

ἐπε Γρᾶπ ἐπίη ορλλ πλλὰ ΕἸ ΑΔΎ ἐδ οί κτ ΠΡΗ ΤῸ ποΥθυ- 
ΥὙΠ|,9. ΟΙΔΟΤΗΡΙΟΝ ἌΠΧΟεΕΙΟ. ΔΎΩ πᾶϊι πὲ πρᾶνηι' πηοηρε᾽ π- 

«ϑερπϑλιοε πὲ ΘΗ Ἃ ΔΎ πρᾶν ΠΑΡΟΝ ΔΎ πὲ ἀβῖδ εὐὸ προῖ- 
ε φὰπρϑεν βεροάβεε. πεοβθηρε Ἅε 5 πούϑλοοιυε κἂ τὰ τοοθε' 

δλλὰ ΔΎΡΔΚ ΤΟΥ ΕθΟΧ ΝΡΉΑΛΕ ΕὙΧῚ Ἄωροπ᾽ ΠΟΕΟΟΥΤΩΝ ἄν 
ιΟΑΆ ΠΕΎΥΡΗΤ. ΔΎΩ πρώλλε ἈΠΙῊ2 ΔΎΟΩΘΟΥΡ, ἘΕΡΟΎῪΝ ΕΝΕεΎε- 
5 ΡΗΎΔΎΕΙ εἐορᾶϊ εἄρλλα θδιλλ' ἐρὰ ΤῸ ΠΟΔΑΛΟΎΗΔ᾽ ΠΕΧΔΎ πᾶδοὶ 

ΧΕ ΕἸ ΦΗΗΤΕ ΠΎΉΟΚ ἄκροι ΔΟ᾽ ΝΈΚΟΘΗΡΕ Ἅλε ἡ ποελλοοῦε ἂν 
κἂ τὰ ΤΕΚΟΘΕ᾽ ΤΕΝΟῪ 6Ε ΤΩΟΎΝ πευκάθιοταᾶ ΝΟΎΡΡΟ ερρᾶὶ! 

5 ἐχων᾿ πο Γρᾶπ ἐροὸν πθεὲ πκερεθῆοο. δΔΎω πῶᾶχε δοπε 

ΝΟΎΠΟΝΗΉΡΟΝ πηπᾶρρδο ΠΟΔΑΛΟΎΥΗΔ ΝΤΕΡΟΎΧΟΟΟ χὲ “ὦ πᾶν 

᾿δητονει ερρᾶι εὐζεβρώπ - εὡς ὑποχάτω του βαιθχορ - 15 πελδΐδ Ξ- παλαιὰ 

- πβοητοο -- του βοηθου -- ἃ βοηθειᾷ -- εθβοηθησεν --- ᾿δ “πο πτοοτοΥν ΕΠ Δ ΠΗΙ 

ΡΓῸ οὐ προςεθεντο ετι προςελθειν εἰς οριον --- ᾿ὖ ἀηΐα ἈΞ ποΆιο ΟΠ]. ΨΕΓΡΌ ΠῚ ἀπεδοϑη- 

σαν, εἴ δηῖβ κι τογα πὶ οπὶ. χαὶ ἀπεδωχαν αὐτὰς τὼ ἱἰσραὴλ -- τῈΘ9 -- Αἰοχ. Ψαϊρ. 

οἵ ΠΘΌΓ., στ. αζοβ -- ογειρύπη (510) -- ροϑβῖ ϑϑοοτε ΟΠ, δῖ. τάλητε Ἀπ Ὰ αὐτὶ --- 16 πες- 
βΒηκ ΤΕΡΟΑΙΠΕ ΕἸΚΩΟῪΕ ΡΓῸ ἐπορευεσο χατ᾽ ενίχυτον ἐνιχῦτον χαι εχυχλου -- κδλδδτ 

Ξε Ξ- γαλγ αλα --οὐ παῖδ. ἐπ τββην, ΠοΡτ. ΠΟΝΠ ΓΘ ΡΠ ΤΝ Ξ- νυ!ρ. ἰαἴ, ἐπ 

Ηρα] οἱ ἰοοῖβ, σταθς. ἐν πᾶσι τοις ἡγιάσμενοις τουτοις --- ᾿ἶ πεακιδ. ποώονρ, Ἅλε 

ΡΙῸ ἢ ὃς ἀποστροφὴ αὐτου -- ερλδιϑεῖ -- αρὶς αθαιμ,. --- ΗΠ, ςοά. οὔ. ῬΓΙ ΠῚ. ΠῚ ΨΘΓΒ. 

δ κᾶτδ τίοθε, ἰά. νϑῖβ. 5, σγᾶβς. εν οδῳ αὐτου -- ΔἈᾺΔ ΡΙῸ χαὶν -- ΕΒΟἋ τῦταβε, 

. Ὁπιόω τῆς συντελειας -- ποεοουτῶπ.... ΠΕΎΦΗΤ ΡΓῸ εξεχλινον διχαιωματα 

ΣΝ δ ΤΕΠΟῪ δὲ Ραβ51Π1 -- 
θ ππδϑρδο τ ΑἸθχ. ἐνώπιον, σΓ. εν ὀφθαλμοις. 

ΙΆςρ. ΝἼΙ], 12 -- ὙΠ], 2-6. 

χαὶι νυν -, ΤτῶΟΤΟΥΚ ὑπ ς ΘῈ - πνεκδϑιοτᾶ -Ἤ χαταστησον 

ἂκ 
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ΝΟΎΡΡΟ εφρᾶι εχών. ΔΎ οδλλουΗἋ δου ΔΗ ἐρρᾶι ἐπχοειο. 
δ: πεχε πχοεῖο Ἅε ποΔλλΟΎΗ Δ χὲ Οὐ Νοὰ ΠΕΘΡΟΟῪ “,.π- 

ο΄ δλδοο κἄτὰ θ98ὲ ΝτδΎωδχε πλλλλᾶκ᾽ ΧΕΝΤΟΚ ΠΕΝ ΤῊ ΔΎΟΘΟΓΟΟΚ 

8. ΕἸΤΆΕΡΡΡΟ εορᾶι ἐχου. κἄτὰ ϑφϑῦο πηλα τ ΔΙΑ ΔΎ ΠΔΎ ΧΙΝ 

Επερ ΟὟ ΝΎΔΙΗΝ ΤΟΎ Εβ0Ὰ οὰλ πκᾶρ ἄκηλλε δρρᾶι ἘΠΟΟῪ 

᾿ς ΠΡΟΟΥ ΔΎΚΔΔΤΥ ΠποΟΟΟῪ ΔΎΒΩκ ΔΎΡΡΑΟΔΑ ΝΟΝΚΕΝΟΎ ΤΕ, τΤὰιὶ 

ΠΕΎΦΡΟΟΎ ΔΎΩ ο΄ὴ'᾽ ΟὙΝΉΤΆΛΝΤΡΕ ἄριλν Τρε ΔΎ ΔΎω πτ- 
ΥΔΎΟ ΕἘΡΟΟΥ πλίκδιωρλδ ἈΠΡΡΟ᾽ ΕἸΝΑΡΡΡΟ εορᾶϊ εχοΥ. 

ὦ δΎω οΔΛΟΥΗΔ ΔΎ ΔΎΟ κχπᾶχε ΤΉΡΕΙ ἐλλπχοειο ἐπλδοο 
απ ΕὙΔΙΤ ὅκλλοο ΝΟΎΡΡΟ ἐρρᾶι εχῴώου" εὐχώ ὅἅκϑλοο χε πδϊΐ πε 

᾿ς πλικδιωλιὰ κῖπρρο᾽ ΕἸ ΝΔΡΡρὸ εχῖἧἣῖ᾿ ΤΗΥ Τεν᾽ πετπηρε επᾶ- 
ΟΠ ΟΡΤΟῪ ΝΤΕΤΗΥΤΕΝ ποακᾶδῪ δρᾶ του πνορᾶρλαδ' ἈΝ ΝῸ- 
.- διππεγὸ ΔΎω ετρευπῶτ οίθη πηρᾶρλδ ΕΤΡΟΦΟΚΟΎ πα- 
᾿ ΔΎ πχιλιᾶρχος δι φεκὰ ΤΟΝ ἀρχοῦ ΔΎΩ ετρεγώρο ν“5.- 
ς παώροσ᾽ ἄγω εἰ τρευχώωλε Ἀποχώώωλε, ΔΎΩ ΕἸΤΡΕΥΛΛΟΎΝΥ Ὁ 

ἩΝΕΘΟΟΤ βεο κλλλῖοε ἀΎω πΟΟΎΒεοα πνρᾶραδ' ΔΎΩ πεέτῆ- 
Κείϑεερε πὰ Χ  ΤΟῪ ΕἸΤΡΕΥΠεοΟΟΟόΝ ετρεγοᾶρτε ἄγω ΕτρεΥ- 

τ οὐρὰ ΝΕΤΠΙΡΕ ΕἸΥ̓ΧΗΎ ἈΝ ΝΕΤ Δ ΝΕ ΔΟΟΔΕ ἀΎω Νετῆ- 
ἥῃ ΤΣ ΠΆΧΟΣ Τ ΕἸΥ̓ΝΔΝΟΥΟΥ ΟΝδ ΧΙ ΡΕΛΛΗῪ ἈΛΛΟΟΎ ΠΟΤ ΑΔΎ 
᾿᾿: ἩΝΟΟΙΟΎΡ᾽ “.Ν περ ᾶλ' δΎω ΝΕΤ προ Δ Ἃ ΠΘΟΟΥΤ ἈΝ 
μὲ ΝΕ ϑαλ ΔᾺ ΠΟΘΙ ΆλΕ᾽ ΚἈΝ ΠΕῪ ΠΕΘΡΟΟΎ ᾺΆΛΝ ΝΕΤ᾽ ΠΕΟΟΟΎ πᾶ Χι- 
ἐν Ε ΠΟ ΧΙ ΡΕΛΛΗΤ ἈΒΛΟΟΥ ΝΉΩΟΤΝ ΦΟΥ ΤΗΥΤΕΝ ΤΕΥ Νᾶἂ- 

δ εορδι εχών ρῖῸ διχαζειν ἡμὰς. Α. δικενν ἐφ ἡμιοὶς --- ἴ 1π πηάτρῚπ6 ἰαίογα]! ἀρ" 
οβἰτα αϑῖ ἃ ἘΣ ΤΟΟΘΏΓΟΥ νοΙβῖ0 ἀγαθίσα βίο. 6"--ὃ, νὰ ἴα 586 παρϑῖ : ὁΐαϑ 

; ω 4) ἐν σαι ὦ 9ἱοῖο ἰωκ, αρέξαι Ὁ 0 ἐ..] ἽΕΕΡΕΕ, .»"» ̓ (δῶ ἜΕ; ἐπ ἡ ΞΊΝεΔΙΣ 

ἢ ν “ ἐπρλκοὶ [2 ω» ἰφολος ἀκ οἴ] ι« δὰ Δοὶς αἰ] ΟἿ «ἱ] ἘΠῚ ἘΥΤΣῚ σὐ6] 

ΠΕ οἱ; ἜΥΑΙΡΤΕΙ ΔΚ ὙἉ] χροὶ ἰοιλλοῦ τ (3. 9.35.59 ἐπ ἐκ ϑο γκ -- ΠᾺΣΣ Ροβί πεῖῖτ- 

;  χυοορηκ ΒΟΙΡα ΟΒοϊ δηΐου ΟἸ 81: παραΐ. δος οἵ αλλ᾽ ἢ εμλε εξουθενωχ 8 

Ἂ ἀϑαας ἸδῪ ἰἴοοο χατὰ παντὰ τὰ ποιημαάτα ἃ ἐποιησαν μιοι) 14, ν6Γ5. Ἐν ΞΩ οὔ. μοι 

κἂ Τὰ. 

ἋἌ - πτδιημ του (5ς) -- πκδρ ἀθαβῖ ἴῃ βυ. εἴ ἀγὰθ. υϑῖ8. -- δΎβωκ ἀραπάαῖ --- " ρυῖα8 δυῳ 

ῬΙῸ πλὴν οτι --- ἰὔ εσδιτΐ -- τοὺς αἰτουντᾶς -- εορᾶϊ εἰκώον ἀθαβῖ ἃ δΓ. --- ᾿ΐ εκ 

ἥ ἅζπτι ἄκος, σῇᾶθς. χαὶ εἰπε -- πτετηντη ἀραπαάαΐ -- ππορᾶραλδι, στ. ἴῃ Ρ]. --- 15 ετρο- 

δόκον ποδδ, σύαος. χαι θεσθχι αὐτοὺς εαὐυτῳ -- ποι ιδροζοῦ οὶ ρεκδυτον τᾶροζοο 
Ὗ ̓ς -ναι. οἵ ΑἸοχ., σῖαβθο, εχατονταάρχ. χ. χιλιάρχους --- ᾿ἴ ετχην ἀδβοβί ἴῃ ρου. -- ἴῃ ἤῃθδ 

᾿οπι. απδκιτου πο τᾶδν πη ρακοδἋ --- δ ΟΠ]. ἃ ἱπ|0 χαν τὰ σπερματα ὑμων 

᾿χαι τοὺς ἀμπελωνᾶς ὑμῶν ---- ἰδ πετπεθοου αὐ πε  πεσοοῦ, σι. Παροῖ τὰ βουχολια 
οὕμων τὰ ἀαγαθα χαι τοὺς ονους ὑμων -- ἴῃ ἤηθ οῃϊ. χαι ἘΉΗΝ εἰς τὰ ἐργὰ 

αὐτου --- [7 16 Πὰ ΟΊ. ἃ ἰῃ!τ0 καὶ τὰ ποιμνιᾶ ὑμῶν. 
τὴν 

᾿ 5 

1 Ἔδερ. ΝΠ, 7:17. [22] 

ν ΤῈ θὲ ΕΤΟΥ Ἔιρε ὅ5λλοο πνᾶκ φΡωκ. 'τΤΕΝΟῪ 6ὲ οὐτῶλ ποὰδ᾿ ΟΊ» 

ἜΣ Κε 

ΟΞ 



ΟΣ «ὩΣ 

Υ Ῥ: ΝΕ: 

δ 5.1, 

ΟΝ ὦ; 
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'᾿ πε πᾶ] πρραρᾶκ. πτετπώῳ ΕβθΟἋ ρ.κ ΠΕΡΟΟΎ ΕἸ ἈΑΑΔῪ 
ΘΙΘΗ ἈΠΕΎΠΡΡΟ᾽ πᾶ!ὶ ΠῚ δ΄ ΤΕΎ ΠΟΟ ΤΙ ΠΗ π΄ Π ΤΕΤψλ ΠΧΟΕΙΟ 

οὐ ΤΈλΑ ΕΡΟὙΤ Ν ολλ ΠΕΦΟΟῪ ΕἸ ΑλΑΔΎ ΧΕ ΤΟΥ ΠΝ ἃ ΤΕΥ ποτ π 
. ΝΗ ΤΕΝ ΠΟΎΡΡΟὄ. δΔΎω ἅ4“πε πλᾶοο ἐρρῆδο εοτλ ποᾶ οἄ- 

ἈΛΟΎΗ Δ᾽ ΕὙχὼ σχλοο πᾶς χε ΠΎπηᾶχι ἂν ππᾶὶ ἄλλᾶ ΟΝ 
Ὁ ΟὟΡΡΟ πᾶχπε πε οιχὼθνπ ΠΎΝΡ θε ρων πῆρεθηος Τῆς 

ΡΟΥ πῆτε πῆρρο ἴρᾶπ ἐρὸν πόϑλοοςθε οιΙΘη Ἄλλον πόμλιθε 
ἽΝ ΝΠΟΆΛΔΙΛΛΟΟ ΕἸ ἃ ΤΩὭΟΥΝ εΕχώπ. ΔΎΩ ΟΔΛΛΟΎΗΔ δΔο6.- 

οὐ ΆΑ ποὰ πδχε ΤΗΡΟῪ ἈΜπΠλδοοΟ᾽ Δο ΤΔΎΟΟΥ Ἀμδᾶχε 44- 
Ὁ ΠΧΟΕΙΟ. πέχὲε ΠΧΟΕΙΟ ΠΟΔΑΛΟΎΗΣΔ᾽ ΧΕ ΟὐὟΆλ ποᾶ ΠΕΎΦΡΟΟΥΎ 
πττρο ΝΟΎΡΡΟ ερρᾶι εχωου. ΔΎ οΔΛΛΟΎΗΔ πεῖχδο πῆ- 
Ρώλλε 'ΤΗΡΟΎ ἈΠΙΗΔλ᾽ χὲ ᾶἄρε πουὰ πουὰ ϑλωτ πη βὼκ ερρᾶ! 

, 

ἤσ 

ΙΧ, 1 πᾶ. δῈ ΟὟΝ ΟὙρώλε Ἅε Εεβθ0Ὰ δὴ πηρε πβεγιδλλντις 

εἐπεοιρᾶν πὲ ὅϊο πηρε πᾶ βιηλ' πηρε ἡν Δ ἌΘΕΤΕΙ πηρε π- 
βδχιθ πώηρε πιᾶφεκ πηρε πούρώλλε πιελλιν πιο ΟὝΡΩΔΔΕ 

9 πὲ ΝΆΑΎΝΔΤΟΟο. ἄγω πᾶ! ΝΕΎΝΤΟ ΟὙΘΗρΡΕ ΜΑΔΎ ἐπερρᾶν 
πε σΟΔΟΥΔ ΟὙρΡώΜΕ πὲ εὔχοοε πόοτ πᾶγᾶθοο ΔΎ εἐἣὲῈ ἈΠ 

λᾶδῪ οὴὶ'. πΗρΕ ἈΜΠΙῊΣ ΕΝ ΔΝΟΎΒ εἐροο" εοἸχοοε ἘΡΟΟῪ εὐλᾶ ΤῈ 

3. ἩΦΟΎΟ ΟὟΘΙ ππᾶρβε “πᾶρᾶ πκᾶρ ΤΉρηὶ. δύΎω ΠΝΠΕΟΟΎ πο 
πιὼτ ποᾶοΥ ἃ δΎοωρειλι δ᾽ ἍΕε πιτ ΠοΟΔΟΥῪΣ πεχᾶο ποᾶ-- 

ΟΥ̓Δ ᾿ποζθηρε᾽ χε χὶ πελλᾶκ πουὰ ππριρᾶλ'᾽ ΠΉΕΤ ΝΟΟΥ͂Ν 
. ππτετπβὼκ Ν᾿ ΤΕΥ Κῶ ΤΕ ποὰ ΝΕΟΟῪ πτΎοωρεα. δΔΎωῳ δΥυ- 
ΒΚ εβθ0 φῷκ ΠΤΟΟΎ πεφρᾶϊϑα' ΔΎΒωκ οΝ Εβ0Ὰ ϑὰλ ΠΤΟΟΎ 
ποελιχᾶ ΔΎ ΕΛΠΟΎΘΦΕ ΕἘΡΟΟῪῚΔΎΒΟΩΚ ΟΝ ΕβΟἋ ρὲ ΠΤΟΟΥΎ 

5 ποᾶκε ΔΎ ἈΠΟΎΟΝ ΤΟΥ. ΠΎΟΟΥ Ἅε ΝΤΕΡΟΥΕΙ ἐρρᾶϊ εἐπκᾶρ, 
ποι πεχὲ οΔοΟΥ ἃ ππεοοδίοδλ ετῆδο χὲ ΔΛΟΎ πτῆ- 
ΚΟΥΤΝ ΠΎΠΒΩωκ ερρᾶ! ἐπενλλδ᾿ ΔΗ ΠΟΤΕ ΤΕ πᾶ! Οὐ 0 εα- 

6 ΙΡΟΟΥΎ φᾷ ΝΕΟΟῪ πα βιροοΎ 9 οᾶρον. πρρφο δὰ Ἅε πεχδοὶ 

18 Αἰτοτα πὶ οὰς περοου,, βίδθο. εν ταις ἡμέραις ---- 15. εὐχῶ ἅκϑος 5466 ΠΗδΙ 
ΡΙῸ χαι εἰπὰν αὐτῷ οὐχ! --- ὅδ πορλίθθε ἀϑ4ᾳὰ8 εχῶν ἰοςο χαι πολεμήσει τὸν πο- 

λεμον ἡμῶν --- "5 πτυτῶρο ργὸ βασιλευσον - ΤΗρΟῪ ροβϑῖ ππρώλε ἀθεβδί ἴπ σγᾶθς, 

ἐπε ΟὟ οὐρώσλε Ἅε, Αἴοχ. χάνι Ἣν - ἐπῖζϑλδ, ρΐαβθο εἰς τὴν πολιν αὐυτοὺ --ἸΧ, 

ἀνὴρ, 51. ΟΠ1. Ἣν -- ΔΆϑετει (59) ρτὸ ταρεδ -- Βαιζιθ, γαῖ. βαάχει, ρτ. βαχιρ -- ιᾶφεκ 

-- ἀφεχ -- τεδϑιππδίοο - Αἷθχ., ρσ. τεμιναιου ---- " εὐ κοῦε ἘροΟΟῪ Ὀ54116 ἴη ἔπ. Ρτὸ ὑπε- 

ρωμιαν και ἐπάνω ὑψηλος ὑπερ πασᾶν τὴν γῊΝ -- ἢ πεοῦν. 510 Ῥ5511Π0 -- ΑἸΤΘ ΓΙ ΠῚ πίῶτ 

ποΔΟΥἋ ἀθαβῖ ἃ ρσ. οἵ ΠθΌγ. -- τ ταυοώρελι ἀραηάαΐ ---- ὁ πτοοῦν 15 ΡΓῸ γῆς -- ποᾶκε, 

8δΓ. σεγαάλιμ,. Υ. εασαχεμ, -- ἈΑποΟΥ δ ΤΟΥ ΡΓῸ Οὐχ Ἣν -- ςοά. οἵη. 1η ἤπθ χαϊ διηλθον 
Ὁ δ ω , ᾿ 
δια τῆς γῆς τᾶμιν, χαι οὐχ εὑρον --- ὅ επκᾶρ, ποιῷ -- ΑἸθχ. εἵ ΠθΌΊγ.; οι. εἰς τὴν σιφ.. 

- πτηβὼκ ερρδὶ ἐπεῖίαλδὶ ἀρ πάδηΐ -- δροῖ -- Ναΐῖ. οἵ ΑἸοχ., συ, τὰ περι μῶν. 

ΙΕδρ. ΥἼ], 18 -- ΙΧ, 1-6. 
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ἢ 

 λΥ οοοΥν πρῦα πα ἀΎω ᾶχε πιλα πωδοχοον δυ- 

«πε ψλλλε᾽ ΤΕΝΟΎ 6Ε λᾶρον «.δροο!" χεκᾶο ΕἸ ἄλλον ΕΠ Τα 

ΠΟ ἸΉΤΕΘΙΗ ετπηδοωκ ΠΗ ΤΟ. ΟΔΟΥΔ Ἅλε πεχδᾶο ᾿ἀπορλλοδκ 

ΟΠ ετηλλδο ΧῈ ΕἸΟ ΦΉΗΤΕ ἄπβὼκ ΟὟ πετπ νᾶ τᾶδο Ἀλπρώῦλλε 

᾿ς ὩΠΝΟΎΤΕ, ΧῈ ΠΟΕΙΚ ΔΎΟΎΩ ΕΒΟᾺ ΟΝ ΝΕΝΟΚΕΎΗ᾽ ΔΎΩ »1ὴ ΚΕ 
ΔΑΔΎ ΠΟΟῪΟ ΝΤΉΟΟΤΕΝ᾽ ΕΤΡΝΧΙΤΟ ΕΘΟῪΝ ερρᾶα Ἀάπρώλλε 

ᾧ ι δ νοτε πρλλο δὰ λε δοονυώρ, ΕΤΟΟΤ ἢ εἰρου οἄᾶρως 
: ᾿ ΝοΔΟΥΔ' ΧῈ εἰὸ ΘΗΉ τε δΔισίνε δὴ τὰσιχ πδουσι ἸΌΚασΡΕ ποᾶ- 

δ Ὡς εὐγάβωκ εϑινε ἈΠΝΟΥΤΕ ΕὙΧῸ βλλλοσ ΧῈ 
ΔΆΛΗΙΤΝ ἌΔΡΟΝ ἐρὰ ΤῸ ἈΠΕΤΝΔῪ ΕΒΘΟᾺ ΧῈ ΧΙΝ Ε0ρπ ερε 

τι Ἡ ΤΟΟῪ Ἅε εὐλλοοςθε ερρᾶϊ εποᾶ Ν' ΤΠΟΙΟ᾽ ΕἸ ΦΗΗ ΤῈ 
ΔΎΡΕ εἐρῆζϑεερε 9ηλΆ ΕὙΝΗΎ ΕΒΟΔ εὐλλὸ᾽ ΔΟΟΥ͂ ΠΕΧΔῪ ΔΎ ΧΕ 

19 » ΠΕΤΝΔῪ εβολ “πιλιλὰᾶ. πζθεερε ἍΕ Οὐδ ΔΎΟΥΟΘΟ Ὁ ἕευχω ἡ 

κλλοο ἩΔῪ ΧΕ σεα! καπειαεᾶ" εἰὸ ΦΗΉ ΤΕΟ ΘΙΘῊ σβάλῶτεν τε- 
 ΠΟΎ ΕἾβε ΠΙΡΟΟῪ πρᾶν πΎδο: ἐρρᾶϊ ΕἸ πολιο᾽ χε ἐρε οὐϑυ- 

σεῖδ (00Ππ ἈΧΠΟΟῪ αἰπλδᾶοο οὴὲὶ βᾶνμᾶ. εἘτετ δὴ ΠΡΟῪΝ 
ΟΝ ΎΠΟΔιΟ᾽ τἂᾶϊι τε θὲ ΕΤ ΕἸ πᾶφε εἐροῦ] Ν᾽ πολι πὰ Το βὼκΚ 
ορᾶι εβδνλᾶ εοὐώωλκ᾽ χὲ πλᾶοο νδουώλ ἂν ἀπὲ Τα ει χεν- 

᾿ πρὰ πετ Ν ΔΟΛΛΟΥῪ ΕἸΤεΕΘΎΟοεΙΔ᾽ ΔΎΩ απ ποᾶ πᾶϊ πόθλλλλο ςεϊτ ἃ- 

τὸ ΟὙΟσλΑ᾽ ΤΈΝΟΥ 6ε βὼκ ερρᾶ! ἀυ τετνᾶδε ἐρο. ἄγω δΥ- 
᾿ ΔΔῪ ερρᾶι ΕἸ ΠΟλΙο ἩΤΟΟῪ ἍΕ ΝΤΕΡΟΥΡ ΠΡΟῪΝ ΝΎΠΥΔΗ 
ΕΝ. δι Ἶ : 

Η Ἂῃ δ πρῶμε ΕἸ ΑΚΑΙΔ ΒΩ] ἀλβὲ ΡΙῸ ὁ αἀνθρωπος ενδοξος, πᾶν ο εαν λαληση πᾶ- 

ραγινομενον͵ πᾶρεσται -- δρος!, Αἰδχ. -- ΠῈΡῚ. εχει, ΤΟΙ οἴη. -- επτῷτ ἩΠΤΕΘΊΗ, 

Οβῖᾶες. τὴν οὗον Ἰαμῶ 14. γεῖϑβ. ὃ -- εὐπηδοκ -ς..  Βὼκ --- ἴ ςοά. οπ. ἱπ ἤπθ τὸ 

ὑπάρχον μιν ; δ Ῥοβῖ ΠΟΔΟΥᾺ ΟΠ. χαὶ εὐπὲν -- δΔισίῖπε, δ᾽. ευρῆται --- 9 Ἄπετ- 

μας οἵ εὐχ ἅγελοῦ ἀδβηΐ ἴῃ σΓ. οἴ ΠΟΘΡΓ. -- δλληῖτῆ -- αν ΒΟ ΠΟΡΕΙ ἵν δευρο 

Ὁ Ἀπ ΟΣ, σΓ. πρὸς τὸ παιδαριον αὐτου -- πκωδίκε -- ΠΕΡΓ., ρΐᾶθς. ΟΠ. σοὺ 

ΜΕΝ Δ αηααΐ --- ̓ ἰ ἔπος πτπολιο, οΓ. τὴν ἀναβαᾶσιν τῆς πολεὼς --- ᾿ξ δνοΥ- 

ὠφυξ, σύδεας. ἀπεχριθη αὐτοῖς -- ΟΕ6] ἀλπειλιδ - μέ 46 δδὲ ἤΐσ, στ. ἐστιν -- πρᾶν 

πιοῦν ἀδαϑί ἴῃ σγᾶβο. οἵ ἢθΌτ. --- ἢ παπδττει -- ΑἸοχ, ἕως τοὺ ελθειν αὐτόν, 

ἐν. «εἰςελθειν αὐτὸν -- α]ϊ. ΔΎΩ, ῥΓῸ οτι δια τὴν ἡμέραν --- ᾿ δυτδδ ερρδι 

᾿αβαινουσιν -- Ἰπτοον Ἅε...... ΤΥΠΎΔΗ ΡΓῸ αὐτῶν εἰςπορευομενων εἰς μεσον. 

Ι Ἐερ. ΙΧ, γ-14. 

ἐ ᾿ ἐραν ΚΥΎΝ Ρ Ρ δε ΠΑ ἌΡΡΗΝ, τς 
» ΔΆ ἐτῶν μὰ τι νὰ ὧν Σ "Ὁ " ἧς ̓ “κ ἌΡΑΣ ΕΘ Ἰψε ἵ Ν᾽ δ' χίυ χὰ, τως ὑνρ "Φ 

πδο χε εἰὸ πρώλλε ἈΠΝΟΥ ΤῈ οὐ ὑπολιο ἀυὼ πρώλλε ετλα- ᾿ 

ΧΟ Ὁ 



Ν Ὁ]. 2. 

» Ρ- κθ: 

ΘΟ τ 

ρος 2. 
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ι6. Ἡ ΤΠΟΔΙΟ Εἰς ΟΔΛΛΟΎΗ Δ ἄσεει ΕΒΟᾺ εὐπᾶ ἐρρᾶι εβᾶνλᾶ, ἄγω 
πχοειο Δοσελπ πᾶν ἐπαλᾶλ χε ΠπΟΔΑΛΟΎΗΣΟ ὍῬΑΘΗ ΠΟΎΡΟΟΥ Εα}- 

ιο ΧΩ Ἅλλλοο πδῸ πᾶ ΤῈ ΟΔΟΥΔ εἰ ᾶροος χε ἘΡΟΎΝ ολκ πι- 
ἩΔῪ πρᾶοτε ΤνηδΎΝΝΟΟΥ ᾶροκ ποΎρωλλε εβθ0Ὰ ολλ πκᾶρ, 
πβεπειδλλιν ΤΩΟΥΝ ΠΤ ἄροῦ πᾶρχχυν εἐχελὶ πλᾶοο ἈΧΠΙΉ Σ᾽ 
ΔΎΩ αν ἃ ΤΟΎΧΕ πλᾶοο ΕΤΤΟΟΤΟΎ πη ΔΟΦΎΔΟΟ᾽ χε ἄισω- 
ΟἹ εἐχελὶ πεθββιο Ἀπᾶλδοο ἀΎω πεγδωυκᾶκ δἄσεὶ πᾶ! ἐρρᾶ!. 

- ΔΎΩ ΟΔΑΛΟΎΥΗΣΔ ΔΟΝΔΎ ἐοὐΔΟΎλ᾽ πχοεῖο λε δδχε πλλλαδ οι 
χε εἰὸ πρώῶμε πὲ πᾶι π᾿ ΔΙΧΟΟΟ πᾶκ ΕἸ ΒΗΗ ΤΟ πᾶ! ΕἸ πὰρ ἂρ- 

5. ΟΝ εχελὶ πᾶλδοο. δΔγυω οΔΟΥΔ δοΐ ἸΧΠΕΟΎΟΙ ἐΡΟΎΝ εοᾶ- 
ἈΛΟΎΗΔ ΟΥὴ ΤΆΛΗ ΤΕ ΝΎΠΟΔΙΟ᾽ πεχδᾶο πἶδο χὲ ἄς πὲ ΝΗῚ ψ1πΠῈτ- 

ιν ΝΑΎ ΕβΟᾺ. ΟΔΑΛΟΎΗΔ ε ΔΟΟΎῪ Ὁ] πεχᾶο πᾶς! χὲ ἄποκ 
πε’ Ἄλόοε εορᾶϊ ΦΙΘῊ ὅλλλοὶ εβἄλλδ᾽ πΡοΎ λα πεέλλλλδι ΝΟΎΟ- 
ΕἸΚ ἈἈΠΟΟῪ ΔΎΩ ΦΊΤΓΟΟΥΕ ΤΝΔΧΟΟΥΚ Εβ0Ὰ τὰ τδἄλλοκ ἘΝΕΤΟΝ 

0 ΠΕΚΦΡΗΤ ΤΉΡΙ. δἄγυω ΕἼβΒὲ ΝΕΟΟῪ πΎΔΎΟΩΡΑΑ εἰ πλλερ - 
(ΟΟΛΑΝ Τ᾽ ΠΦΟΟΎ ΠΟΟῪ ΞἌ“περκᾶ ΠΚΡΗΤῪΤ φιωοΥ ΔΎΡΕ γὰρ ἘρΟΟΎ" 
ΔΎΩ ΠΟΟΟΥΘΘΟΥ ἈΠΙῊΣ εὙπᾶτᾶδο πῆ εὙπ δ τ ἄδο! Ψ4ΠῊ: 

Ν 

91. ἈΑΠΚΙΟΥ ἈΛΠΠῚ πεκηΐΪ. οδΔΟΥΣ λε Δα οΎΟΘΩ εὐὔχὼ καλοῦ ποᾶ- 
ἈΛΟΎΗ Δ᾽ ΧῈ ἄποκ πὲ ΠώΗρε ποΎρώλλε πελαιν Ν ἄ100 πὲ ΕβοἌρενε 
ΠΚΟῪΙ ΠΚΔΗΡΟΟ ΟΝ ΤΕΦΎΣΔΗ ἈΠΙΗΣΔ᾽ ΤΕΦΎΖΔΗ ΕἸΤΌΗ( ΕΒΟᾺ ρα 

πεκληροο τΤΉηρὰ πβενιδλλίν ἄρροκ 6εὲ εκᾶχε παλλλᾶι! κἂ τ ἃ 
9. πιᾶχε. ΔΎΩ ὉΔΑΛΔΟΎΥΗΣ Δ ΧΙ ΠΟΔΟΥΔ .1ὴ πεορρλᾶ πῦπε' 
δοκῶ ἩΔΎ πουλλὰ εὐὔχοοε ἈΝ πποῦ ΠΎΔΟ τ ἄρ ΛΟῪ ΕὙΝΔΡ 

9. 8ὲ πρώχμλε. δΔΎω ΟΔΑΛΟΎΗΣ πεχᾶςὶ ἈἈΠπλλᾶ  ροο χὲ τλᾶ πᾶδὶ 
περι πτδιτᾶδο Νᾶκ᾽ ΤΕ τ ἄιΧΟΟΟ πᾶκ ΕΥΒΗΗ ΤΟ χε κἄ- 

“Δ ροβῖ εβοἋ οὔ. εἰς τὴν ἀπάντησιν αὐτῶν -- 15 πδιὶ ἀἄδοϑί ἴῃ ργᾶβθς. οἵ ΠοΡγ. 

-- 15 ἐρονη ρὰκ πιηδν -- Α. ὡς ὁ χάιρος ουτος; β»,ᾶθςο. ΟΠ]. ουτος -- βειειδιάκε τ βε- 

νυαμιιν, ἰΐθπι ἰηῆγα χ, 2 -- τώουπ ἀραηάαϊ -- πΆδιοο 15, ΚΓ. τὸν λᾶον μου -- γι ὉΠ. 

ΡΙῸ οτι --- [7 πχοεὶς Ἅε δείέωδε, ρῖ. καὶ χυριος ἀπεχριθὴ --- ἰδ πεχδαὶ τδο ΡΙῸ χαὶ 

εἰπεν ἀπαγγξιλον δὴ τς 19 Δ ΑΟΥΗἋ ΔΕ δοοΎος (510) πεῖδαι δα, 51. χαὶ ἀπε- 

χριθὴ σαμονὴλ τω σαουλ χαὶι εἰπεν -- πογοεικ ἀραπάδί -- ΤΉΡΟ ΡΓῸ "τΗΡρΟῪ --- 39 ροβῖ 

ΠΕΟΟῪ σίᾶος, δά. σου -- τὰᾶρ ΡΙῸ οτι -- εὐήδιτᾶδα ἈλπῊ:...... πεκηΐ, σῦᾶθο. οὐ σοι 

χαι τῷ οἴχω τοῦ πᾶτρος σου; --- "Ἢ ΤΟΔΑΛΟΥΗἋ δραϑί ἃ ρσγᾶθο. οἵ ΠΕΡΎ. -- ἀπὸκ πὲ 

546 ἈΚΠΙΗΝ ΡΓῸ οὐχι ανδρος υἱὸς τιεμιϑαιου εγὼ ειμι του μίχρου σχηπτρου φύλης 

ισραηλ; -- ἐτοη -- εἐλαχιστὴ -- πιιῦδῆκε, σγᾶθο, ἴῃ 5 πδ. ---- "δ ρΡοϑῈ ῥτίαβ αἷς ςοα, 

οὔι. τὸ παιδάριον αὐτου και ειςηγάγεν αὐτοὺς εἰς -- πευμαδιτίυώπε, ρΡΓ. ΟΠ, αὐτου 

-πεαχοοε πὶ πποσ Πορσ. ΝΞ, ρίὰαθς. εν πρωτοῖς -- ςοά. ἀηἴθ 98ε ΟΠΊ. ὠζει 

--- ὁ χαπαιδιτίροο -- τῷ μαγείρῳ ; ἴῃ πηᾶγρίηα ἰδίογα!: ἀγαρῖος Ἰθριταγ : εἰ} 3.5. 

ἔτ κρα (5ϊς) ΓτΕ κἢ . 

ΤΙΒΕΡΣΊΧ, Ὑροοσο 



΄ τὰ ΡΥ ΚῈ ἡ ὩΣ ὉΔΩ͂Ν ἐλυ  τ " ἐρηρω δέρας μὴ ΓΝ δ 2) ΤῺ Ἂ ᾿ ν Ἂ , ' ὥν Ὶ ἊΝ 

κ᾿ κΟν ἋΣ ἣν ΚΤ ἡ ΤΉΎΎΛΩΝ κα : ᾿ 
»ὴ «- 
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οἱ δ οᾶφτηκ.υ δΔΎω πρλᾶτιροο δαπιοε ἩΤΚελιδ ΕἸΤῈ ΠΆλΕρΟο 
᾿ς πε ἄγω δΔοκᾶδο, ῥᾶρωςσ ποᾶου λ΄ πέχὲ σΔΛΑΟΥΗ Δ ΠποΟΔΟΎῪΣ, ΧῈ 

εἰς πίοεεπε ἢ πιδ κᾶἄδο ορᾶρωκ πεοΟΎλΑ ΧῈ ΝΎ ΔΎΚΔΔΟΙ 
πᾶκ ΕΥΆΆΝ ΤΑΝ ΤΡΕ πᾶρᾶὰ ΠΚΟΟῪΕ πῶ πτοΎλΑ. ΔΎ ΟΔΟΥᾺ 

δι ν δοογώλα ΜΝ ΟΔΑΛΟΎΗΔ ἈΠΕΡΟΟΎ ετλλλδῪ. δΎΕΙ Ἅε Εβ0Ἃ 

Ἢ δὴ βᾶ““ἃ εορᾶϊι ΕἸΠΟΛΙΟ ΟΔΛΛΟΎΥΗΔ δαπώρο9 ΠΟΔΟΥΔ διχν 

δΔΌΡΜΛΟΥ ΤΕ ΕΟΔΟΥΔ ΦΙΧΝ ὙΧενεπωρ ΕἸ Π ΚΟΎ Κ᾽ εὐ χὼ χκλλοοῦ πο] 

᾿ς χε ΤώοΥΝ ἁΜΟΥ ὙΔΧΟΟΥΚ εβολ΄ ΔΎΩ ΟΔΟΥᾺ Δ ΤΟΥΝ δα! 
Ἢ τ ἘΠΕΟΗΤ' δβλοοε ἈΝ ΟΔΛΛΟΎΥΗΆ. ΠΝΎΕΡΟΎΕΙ Ἅε Εβ0Ὰ εὐοᾶ 
τς Ὑποΐλιο πέχεὲ ὁΔαλΟΥΗἋ ΝΟΔΟΥΣ. 5 χε ἄχιο ἌἌπϑΡρίοιρε, πο- 

ὥδᾶχε ἈΧΠΝΟΎ ΤΕ. ΔΎΩ ΟΔΛΛΟΎΥΗΣΔ δοχὶ ἈἈπεῴᾶσοο πῆ 
πᾶϑτο εχν τᾶπε πο οΥλ᾽ ΔΎ ΔΟΓΓπει ἐρῶς] πεχδο! π δα" 

ἜΠ πχοεῖο Δ τᾶροκ ΕΤΡΚΡ ἄρχων εχἧ πολδᾶοο πιΗλ᾽ 

ὦ ΠτΟΚ οΝ πετνᾶρνοῦ οὶ πλᾶοο ἈΠΙῊΣ᾽ πκνδᾶρ λα ε-᾿ 
ὍΟΤΟΥ ΝΝΕΎΧΑΧΕ ΕἸΚΟΎΤΕ ΕΡΟΟΥ. Πᾶι πὲ πελήδειν ετπᾶ- 

«ῶπε πᾶκ χὲ ἃ ποεῖ τΤᾶφοκ ΕΤΡΕΚΡΡΡΟ εχἧἣ ΤοκΚληροπο- 

“λειδ΄ ἐεκουὰ βάλοοςε ΕβΟἋ Θι ΤΟΟῪ ἈΧΠΟΟῪ εἐκηδόν ρῶλλε ΟΝ ΔῪ 
τῶι πτᾶφοο πορᾶ ΗΔ διὲκ ΠΤΟΟΥῪ πβενειδλλιν" ΕὙεῖρε πο 
ὙπῸ δ πβούς ρἃ πρᾶςϑε᾽ ΔΎ σενᾶχοοο πᾶκ χὲ ΔΎΦΕ ἘΝΕΟΟῪ 
ι ΠῚ Δ ΤΕ  βωκ εὐτνΐὲ πο οΎ πεκίὼτ δον δ᾽ ΠΡΟΟΎῸ ΕβΟἋ 
βε ππτβποονε ΔΎ αἰ μροοΎ κπρλᾶ τε ΕἸ Βὲ ΤΗΥΤΝ εχ 

ἀκλλοο χὲ ΟὟ πὲ ἔνδδδο ετϑὲ πᾶζῶηρει εκπδάλοοζυε Ἅε 

ἐν δὴ πλλδισίροο 01 ἴῃ ΠΊᾶΓρ. .ἰ,.}}} -- ΤΊ ΚΕΆΊδ. -- Τὴν χωλεαᾶν -- Ετε πάλεροο πὲ 

δὴ ἴα ΤΏαΓΡ. (Ξἰ}} τὰ ἐὰν ἘΠῚῸὃῚ| -Η πιῶδῪ 5]1055. τ δὰξ μνο Ξε πάρα --πώῳ πΥ- 

αι διεστρωσαν - "ὃ οπ1. ἃ ἱπίτῖο χαι ἐγένετο -- αὐ πογοειθ Ἅε ππτεροηοῶρ ἴῃ 
ΒΡ ΟΓΙΟΣΙ ΔΙΆ ΌΙς 6 δ: ελὉ ΕὴΞ ΞΞ ὡς ανεβαινε δ μπν9) ορθρος [: ΕΟ ΚΟῪΚ ἄςοϑί ἴῃ 

Ὁ ἀτθια" πδΟ Ροδβί ἄκάβος, οἵ ΔλλοΎ δηΐθ ὙδΔΚΟΟΥΚ -- Δ Ο}1 ἘΠΕΟΗΤ 5616 ἴῃ ἩΠῸΣ δ... χαὶι 

ε εξηλθεν αὐτος καὶ σάμουηλ εὡς εἰδῶν. 
δε... 5 

ἱ Ὁ ον -- ΤΤΟΚ ἍΕ διϑερδτκ Ἀκπιλλδ 7 51. χαὶι σὺ στηθι ως σήμερον Ξ---- - δ : ΓΕ τ υυγο: Ξὸ ΔῸΝ 
3 

τ τέερουει Ἅε εθοἋᾺ -- αὐτῶν χαταβαινον- 

φᾶκον - τὰπε ΠΟΔΟΥᾺ, ρίᾶθο. τὴν χεφάλην αὐτου -- εἰσ ΡΓΙῸ οὐχὶ -- τ Ἀ, ΡΓ. ἐπὶ 

τσραηλ -- ΔΎ ττοκ ἈΒ416 ἈΛΠΙΗ ΜᾺ, 8τ- καὶ σὺ ἄρξεις εν λαὼ χυριου -- ἐτκῶτε ΕροοῪ 

Ε΄: εἴ γαῖ. ἩπουμῈ ὅτ. ΟΠ1. --- ὅ οῦται πτᾶῷοο -- τ: τοῖς ΤΗΝ Ὁ ἘΞ ΕΨΕΙ͂ΡΕ 

οΎ εβθοὰκλ - ἘΠ ΑΣ τα ἀποτετιναχται τὴν Ὑρεδννς σύάθο. τος. 6.0 το ΠΣ ΝΌΟΝ, ῃοῖᾷ 

. ἅτ. οὐὟ! ω» (9 -- ετβε τ Τ ΒΗ ΟΟΥΕ ΡῬΙῸ τῶν ονῶὼν -- Ἡ4σαιροογς... .᾿. εἶδε 

τ, ΟομιρΙαΐ. μεριμινᾷ περι ὑμῶν, σ΄. εδαψιλευσατο διυμας. 

Ι Ἀορ. ΙΧ, 24 --- Χ, τ-, 

96 τ χενεπῶρ ΔΝ ΚΟΤΚ. πΠοΟΎΟΕΙΝ Ἅε Ν Τερηοωρ᾽ ΟΔΛΛΟΎΥΗΔ Ἅε΄ 

κ ΟΣ ΩΣ 



Ψ ΉῊΉΠΨΨ ἘΞ 

ΕΟ" Ὁ 

ὃ ΘΗ ΤΟΎ" 

0. ΔΟ ΤΌΡΠΕΩΕΙ. 

ἢ ΝΟΟΝΕδ᾽ ἈΜΠΙῊΔ ἈΞΠΟΟῪ ΠΦΟΟΎ" 

5. πε παλλλᾶκ. 

ἣν Β΄ δύλλοΟρα ποΎρωκ, ΟὙπερικεφδίλεᾶ εχὲν τεοᾶπε' 

“Δ 

τς δέον δῶ, 
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ΕΒΟἋᾺ ϑὰκ πλλᾶ ΕἼ λλλλΔ ὙΠ ΤΕΙ ᾶρρδι ἐπὴν πϑᾶ βωρ' κπλρες 
ΕΟΚΑΝ Το Ἦρυσλκε δὲς {πλιὰ εταξεαν, Χ. ." ΟΝ ᾿ 

ἜΝ ᾽ ΧΥΊΙ. 

᾿ΤΕΟΛΑΙ Τ ΚΟΎΙ. πεχε ἌΔΎΥΕΙΔ. 
ΠΟΔΟΥΣΛ᾽ ΧΕ ΑΝΟΚ πεκρλλο δ ΠΕΙΛΑΟΟΝΕ ἩΠΕΟΟΟΎ καπδειωτο 

ερωδη ΠαλΟΎ ἈΝ ὙΤὰΡΖ Εἰ ΠΉἨΤΕ ρώο] ΧΙ ΠΟΎΕΟΟΟΎ ΕΒΟᾺ ἣ- 
ΔΙΟΝΥ Τ ΟΙπΔΡΟῪ γκλλοο] τᾶρωρῪ ἈΛΠΆΛΟΥΎΙ τ ἄσ! 

Εβθ0Ἃ δὴ ρῴῶδ ἌΛΠΕΝῪ Δ ΤΌΡΠπεο" εὐ δ ΚΤ ΟΟ] ἐροΐ δος 
ΘΙΠΔΑΦΘΟΎ ἀλλλοο τἄρωρ τ ἈΧΠΆΛΟΥ τᾶς! ΕβΟἋ Φὴ ρα πεν τ τ 

ΠΑΛΟῪ ἈΝ τὰρξ πεκράλο δλ πεν τ δοαπᾶτἄοοε ; 
ἈΛΛΛΟΟΎ πειὰ ἈΔΟΦΎΥΔΟΟ Ἅε ρα νᾶ ΤΟβ θεὲ οπδὲρ θὲ ΠΟΥ δ 

πνδι ηδθὼκ εβθοᾺ ρου πάπα γἄοοε φυλλοο τάς ψκπ-- 
ΠΝΟΥΤΕ πεν τ ΔΝ ἄρ λε τς ΐ 

ΕΠΑΧΟΥΙ ἊΝ ὙΔΡΕ ΠΤΈΟΟ ετνδηδρλλετ ετχ απ ΔΟΦΥ-ς 

ἍΔοΟ. πεχὲ σΔΟΥᾺ ΝΆΔΎΕΙΔ᾽ χὲ βὼκ Εβ0Ἃ εἐροῦ! ἐρεὲ πχόοεῖο 

ἃ ΟΔΟΥᾺ τρις ΝᾺ ΔΎΥΕΙΆ ΠΟΎ ΤΗΝ περι 

ΔΎ 

ΤΟΗβε δύβλορο εχὰς πεοϑκ᾽ ΔοίχοΎρε πόὶ ἌΔΎΕΙΆ ΠΝ ΤΈρΕΟ-ςς 
λλόοςθε ΠΦΗ ΤΟΥ ἸΟΎΟΟΠ ΔΎΩ ΟΥ̓ ΔΎ δΔορΊίσε πεέχὲ ἌΔΎΕΙΔ᾽ χε 

πο ηδεζκλοοςυε ΔΝ ἐρὲ πᾶὶ ριωωτ' ΠΓΤΟῪ πλλδΎ δΎω Δ΄ 
ἌΔΎΥΕΙΆ κἄᾶδο! ΚΑΡΗῪ ΧΔΛΟΟΥ. δοχι ψἀπεοσέρωο ερρᾶ! ἐπεο τ 

διχ᾽ Διο τπ ἩΔΎ πτΓΟῪ πῶπδε εὙοΎωσ' εὐοεροῦρ᾽ δε τᾶδΥ, 

δι, οὐλιὼ ἘΨΌΆΑ αι λω τω αι 

" 
᾿ 
" 

Γ 

δ ρὰρ, Ἃ οοἥ. χν ἀδϑιηι δά οὐ; ἴη46 25 [ο]α Ἰπτογοϊ ἀθγαηῖ --- ΧΥΤΙ, “ἡ δτοκ.. πεῖς ᾿ς 

ἌΔΟΟΣΕ ΡΓῸ ποιμαινων Ἣν. ... - πδεοτ ἴοζὸ τῷ πατρι αὐτοῦ -- ΤΔΡΕΞ Ξ ἡ ἄρχος 

ὃ5 Οδιίοιι ετ -- εξεπ - εβοἉ πρΉ ΤΟΥ ΡΓῸ εἰ τῆς ἀγέλης --- ξεπορξευομιν -- ΡΙΠ5 πέπλον, 

σι. αὐτὸν -- ἀπε Δ ΤΌΡΠΕΟΙ σΓ. ΟΠ1. -- ΔΙΙΟΓΙΠῚ «ΟΔΙΟΤῪ 576 ἴῃ ἤη. Οζα ΠΟΥ 

τοϑουρτπι δδῖ ρτὸ χάνι ἐεχράτησα τοῦ φάρυγγος αὐτου χαι ἐπαταξὰ χαι εθανάατώσα α 

ἔπδθὼκ ΕβΟἋ ἐροα 

ο ἀπεριτμητος οὐτὸς ος ὠνειδισε 

αὐυτον --- ὅδ πειαΑ λοφυλοο Ἀε ρώώς!, σι. χαν ὁ ἀλλοφυλος -- 
- Ν 

Ιοςο ουχ!: πορευσομιαι -- ςοά. οπ1. ἴῃ ἤπα ὁιϊοτι τις 

παραταξιν θεου ζωντος ; --- "΄ πποΥτε, 

του ἀπεριτμηήτου, -- Ερος! δηΐ ερεὲ ἃρεϑδῖ ἃ ράθο. 

μανδυαν -- δομκοροι. ον νον ΕἾΕΠ ΡΓΙῸ χαν τὴν περιχεφαλαιαν. ς 

51. χυριος -- ΔηΐΘ ἐπάλον! εἴ ὙΔΡΕ ΟΠ]. εὰ 

χέιρος -- Ροδῖ πιο ΦΥΟΟ. ΟἿ. 
ὃ 8 ΠΟΥ ΤΗΝ περβθτ -Ξ 

χαλχὴν περι 9 δύ 5486 πειιϑίυκ, συ. χαὶι εζωσε τὸν δαυ!νὸ τὴν ρομφαιᾶν αὐτου , 

δεριθε ἀδβαηϊ ἃ 5Γ..Ξ- ροβῖ πεχε Ἅδ-- 
εν τουτοῖς, οἵ 1πη46΄ Θῃης τι Ἢ ̓ς ἀνα ἔ 

10 φτες}-, Ξὴ 

δίκα, 5Γ. ἴῃ 5ίηρσ. -- πδν ῬΙΓῸ πδ τ ξαυτῳ -- πῶπε εγογωσδ' εὐοεροώρ, ἰοθο λιθους᾿ ' 

λειους (Ναί. 

ἐπάνω τοὺ μ, χνδυοῦυ αὐτου -- πσί ἌδΎει οἵ 

ὙΕΙᾺΔ Οὔ. προς σαουὺυλ -- ερε πᾶὶ οριῶ νῦν Ρ͵ΓῸ 

ρᾶναν -- ΟὙΥΤΟΥ ΚΔ Ὺ Ὀ548Ὲ6 ἈΡΙΒΟΟῪ ῬΙῸ χαι ἀφαιρουσιν αὐτὰ απ αὐτοῦ --- 

το ΟΝ εχ τοῦ χειμάρρου. 

Ι Βορ. ΧΥ͂ΊΙ, 33-4α υολῇ 



17Ὁ 

, ερρᾶι ἐπε ι χιλλεο' ἀυ ΤΕ ΟΦΕΝἌΟΝΗ᾽ ἄθμβλοοςῦε ἐΡΟΎΝ ἐπᾶλ- 

ἫΝ 5 ΔοΟΦΙλοΟο. πέχε πὰ Ἄ ΛΟΦΥΔΛΟΟ ΠΝ ΑΔΎΕΙΔ᾽ ΧῈ ΛῊ ἄποκ ΟὙΟΥῪ- 

Ε΄ ΘΟΟΡ ΕΚΝΗῪ ΕΒΟΔ Εεροὶ "15 πεϊσέερωῳωβ "πὴ πειώπνε' πεχεὲ ἌΔΎΕΙἍ 

᾿ς μδ΄ χὲ ΚΦΟΟῪ Ἀπᾶρὰ πευροορ᾽ ἃ πδ ἌΔΟΦΥΛΟΟ οἄδου π- 

Ἵ ἌΔΎΥΕΙΧ χὲ ΔΑΛΟῪ πᾶὶ ΠΥ Δ πνέκδο πνενρ δ λδδ τε ΝΎΠΕ' 

᾿ ΦΥλοο' ΧΕ ΜΎΓΟΚ ΕΚΝΗΥῪ ΝΑϊ ἍΚῈΝ ΟὙΟΗΒΕ ΜῈΝ ΟὙΛΛερερ᾽ ἄΝῸΚ 

δὶ ἀν: ΕἸΝΗΎ ΕἘΡΟῪΝ ἐροὸκ οῦλ πρᾶν Ἄπχοειο οάβδωθ πρροὸ 3"- 

πῊλ οἰπᾶ τᾶδκ ερρᾶ! ἐν ᾶσιχ Ξ ΠΟΟῪ πτδοΐ πτεκᾶπε 3.- 

ἡ μΑΎῪ, δικώκ' ενερεὲ πχοειοὸ πὰ ΤΟΥχε οὙρώμλε ἂν δὲν ου- 
Ηβε' ἈΝ ΟὝλΛερερ, ΧῈ ππολύΎλλοο πᾶπχοειο πὲ εὔειρε ψἍπετ- 

δ. ἃ πΔΆ ΔΟΦΎΔΟοΟ κλης κοτὰς ἜΦΟΎΝ ἐροα. ἃ ἍἌΔΎΥΕΙΝ, 

ΑΝ ̓λήερ πιλλοφυλο πόσώβ Δα ΛΟΟΥ ΤΟ πὲ ,51Ν οη8ε ἘΕΥ ΣΕ 
Ν Χλνγειλ. ΔΙ Γ ̓Ἀπειουοι δαδλλᾶοτε ΠΤ ΉἸΌΗβΒε πᾶ λλοφυ- 

Ὁ ΔΙ ΤΌΚλλεο ἐορᾶϊ ορκ πεοκοεῖρ᾽ δ ιολπ π᾿ Τεοᾶπε ΠΡΗ Τ᾿ 
ἐδ λοφΎλοο ἍΕ ΝΤΕΡΟΥΝΔῪ χε ἃ ΠΕΎΖΔΕΛΛΗΗΟΘΕ ΜΛΟὙῸΔΎΟΙ- 

ορδι ἐπε χιἈλεο, σ᾽. ἐν τὼ ) χαδιω τὼ πουμενίχω τὼ ὁντι ἄυτὼ εἰς συλλο- 

- "τ Ροβῖ ΤΟ ΟῬεσ Ἃ ὍτῊ ΟΠ. ἐν τὴ χειρι αὐτου" Χχαϊν - ᾿ετ δ ἈΛΟΦΙΆΟοΟ (510) Ξ- πρὸς 

ον ἼΩΝ τον αλλοφυλον -- νυν. 41--4 ἀδϑαπί ἴῃ σοάϊςο --- ᾿ἦ πεϊδέρωβ, οἵ πειώπε, 

, νν ἀδρᾷῦο Ῥ͵ΙΌΠ. ἀφ ΠΒΙΓ. -- πδοὶ ροβῖ Ἄδυει  ἄθοβί ἴῃ σσαθς, -- Οὔ]. ἴῃ ἢπα εν 

θξοῖς αὐτου --- ᾿᾽ ὁπ. ἃὉ ἰηἰτο καὶ εἰπεν ο ἀλλοφυλος προς δαυιὸ -- πεκοδρξ 

ας “-- ππεθΎριοι (510) -- ΑΪοχ., σγ. τοῖς χτήνεσι --- 15 ροβῖ ουὐϑβερερ, οὔ]. χαὶι 

σπιδι -- πεπχοεις οδβδωτ πΡρὸ ἈΚΠΙΗΧ, ΡΓ. χυριου θεου σαβαωῦῇ παραταξεως 

ἣλ -- ςο. οπη1. ἰπ ἤπε Ἣν ὠνειδισας σημερον --- ᾿δ Δ ἰηϊτο οὔλ. δυώ πίοεῖο, οἵ 

ποου χαὶ ἀποχτένω σε; ἰΐοη] ροϑὲ ρικωκ οὔ. χαὶ δωσω τὰ χωλα σοὺ χαὶι 

ὡω παρεμβόλης ἀλλοφυλων εν ταυτη τὴ Ἡμέρα τοῖς πετεῖνοις του ουράνου 

τ τοις: θηριοις τῆς γῆς χαϊ γνώσεται πάσα. ἡ γὴ οτι ἐστι θεὸς εν ἱσρᾶαηλ 

: ἀὐὰ Ἰτοσαπι οὔ. 80 ἰπιτίο χαὶ γνώσεται πασὰ ἡ εχχλησια αὐτὴ οτι -- οὐρώσεε αρεβί 

-- ππολγαιοο βϑἷς Ῥαββίῃι -- εειρε ἀβπετερηδο ρΓῸ χαὶ παραδωσει χυριος ὑμᾶς 

ἰς χειρας Ἥμων - 15. 40 ᾿Ἰητἰο οὔι. χα! ἀνεστὴ -- ΕΡΟῪ Ερος!, σι. εἰς συναντησιν 
ιδ' -- Ὁ Ῥοβῖ σοου τῆ ΟΠ. Τὴν χειρα αὐτου -- Δακᾶδο ουχεῖ τες σφε οτη ἀΡ- 

Βηΐ ἃ 51. -- Δα, ϑερογερογώρει ΡῖῸ δα ϑερβερβώρε, εἴ πος ρῖὸ δαερβερβώρςει, ρ΄. χαι 

ει σφενδονησε -- Ροβῖ Ετεα τερπε ΟΠ]. χαι διεδυ ὁ τὐΠΕς δια τῆς περιχεφαλαιας εἰς 

το μετωπον αὐτου -- ἴῃ πο οὔἹ. ἐπι τὴν γὴν - ὃ δλοερ πα λοφυλο (515) ἀβϑ4ις τη 

ἃ -- Αἴδχ., ργᾶβς. οπῖ. -- δ" δαῖτ πεπεζονοι ρῖὸ καὶ εδραμε δαυιὸδ χαὶ ἐπεστη 

ζυτον -- πεπδι ἈἈΟΦΥΆος ἴοσο αὐτου -- Δα τοκακεο... .. πεοκοειρ, -- ΑἸοχ. ψα]ρ. οἵ 
δ τη ΡΙῸ αυδὰ5 σὺ. χαὶ εθανατωσεν αὐυτον. 

Ι Ἀερ. ΧΥΪΙ, 43-ςι. 

, ἂν ΚὙΥ, Σὰ ἘΦ ὃ γφψυννν « εἾ ; ΡΥ ΚΦ ὙΦ ς ΣΝ δ  ΞΉῊΣ 

ΓΔ ΔΎΩ ὄνεκοὰρξ ἩΝΕΘΎΡΙΟΝ Ἀπκᾶρ. πέεχὲε ἌΔΎΕΙΛ πδλλο- ἢ οί: 

ἔρ. κε 
ΟΙ ΟἿΣ 



ΟΪ, δὲ 

ἜΡΡ ΚΕ: 
“πο ΕΥᾺ ἐκ 

ΠΟ ν Ὁ. 
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1 ΦΡΔῪ ΕβΟᾺ ΔΎΠπωτ. ἃ ἌΔΎΕΙΆ χι Ἡτᾶπε ἈπΑ ΔΟΦΎΔΟΟ 
ερρᾶι εθ! δηλ ἀΎ ΝΕΘΟΚΕΎΗ ΔοκΚά ΔΎ εἐρρᾶν δϑὲν ΤΕΟΟΚΎΠΗ. 

χνι,θ.1 Ἀπποᾶ πᾶι ἃ πλᾶοο ΤΉΡΕ εἰ εβολ ρᾶ τεθη: ἈἈΠὋΕο|ἕ 

ΝΈΡΙΟΛΛΕ ΤΗΡΟΎῪ ἈλπΊη Σ᾽ εὙρίῦο᾽ εὙρᾶζθε εὐχὼ ἀκλλοο χὲ λᾶ- 

" ὙΕΙᾺ δοπάτδοοε πε τ ΒΔ ΟΔΟΥΔ δοαπᾶτδοοε ἐππο, ἄἅ 

πειᾶχε πε ΞΠΟΝΉΡΟΝ εὐλὰ ΤῈ ἈΣΠΕΛΑΤΟ ΕΒΟἋ ΝΠΟΔΟΥΣ᾽ ΧΕ 
πετβὰ ΔΥΤΑΔΎ ΠΆΔΎΥΕΙΛ᾽ ἄποκ λε ρῳ δΔΎΤ πᾶι επεένεο. 

ὃ ἃ πεῆδητ κωλχ ποὰ ἌΔΎΕΙΆ ΧΙΝ ΠΕΡΟΟῪ ετλαᾶν; δἄοώ- 
πε λε ιπ ποᾶ πᾶϑ' ερῶδν πεππᾶ ἈΧΠΟΝΉΡΟΝ εἰ Εχὲν ΟΔΟΥ Δ᾽ Κᾶ- 

ι πὰ θὲ ἈΚΛΉΝΕΟΝ᾽ ἀΎω ὙΔΟΥΧῊ πε φὲν τεοσιχ. πέχε οἄ- 
ΟΥᾺ χε ηδρωρτ ΝΆΔΎΥΕΙΛ δὲν τᾶν πτερεποχο εὐ πο 
ἌΔΎΥΕΙΆ Δοποςθοῦ ΦΙΘΗ ποΔΟΥΔ: ἄγω ΔΟτΤκο ἘΡΟΎΝ ΕΥ̓ΧΟ: 

᾿ς ΟΔΟΥΔΣ Ἅε Δόερροτερ ᾶθη ΠΆΔΎΕΙΔ δΔΟΤρεαλο δᾶ πεα- 

δο᾽ δεοικάθιοτὰ κλνλοο ποιλιδροζοσ᾽ ἐπεθλλοοςῦε Εβο λ΄ ΕἸΝΗῪ ; 
" ΕΦΟΥῪΝ ΦΙΘῊ ΞπΆδοο. ἌΔΎΥΕΙΛ ἍΔε ΝΈΕΟΟ ΠΡΕΛΛΕΝΘΗΤ Θὲ 

ΧΙΧ, 1 ΝΕΟΘΘΙΟΟΎΕ '"'ΤΗΡΟῪ ἐρὲ ΠΧΟεΙΟ (900π πᾶ. ΟΔΟΎΣ ΔΕ. 

πε δον ΕΤΤΟΟΤῸ πηπεοηρει ΚἈΝ περ οχο Δ Ἃ ΕἸΤΡΕΥΧΚΟΎΟΥΤΟ 
" ΠἌΔΎΥΕΣΧ. τ΄τὠπᾶθδᾶν λε πῶηρε ΠΟΔΟΥΣΔ ἔνεολε ΠΆΔᾺ εᾶ- 
τε ἃ Ιωνπᾶθϑδν τἄᾶλλε ἌΔΑ εὔχὼ χλλλοὸ πδο ΧΕ ΟΔΟΥΣ πᾶ- 
'ωτ κῶτε ποῦθε ᾿χλΟΟὝὟ ΤΙ Κ᾿ ΤΕΝΟΎ 6Ε ΦΟΡΚ ἐροὸκ ἈΠΗΔΎ πὶ 

δ. ΔΥΙΘΡΑΥ ΕβΟἋᾺ ΔΎΠΟΩΟΤ, σΓ. ἰαπταηλ χα ἐφυγὸν -- ςο(, ΟΠΊ. νν. 52--53 --- 5' χ΄΄ὶ 
ἐϑρᾶδι, στ. ἐλαβε και ἡνεγχεν αὐτὴν --- ΧΥ̓ΤΙ, ὃ Ἄκτπτοδ, τδιὶ 5416 ἴῃ ΠΠΟΠῚ ΡΙῸ στ. και 

εξηλῆον αι χορευουσᾶι εις συνάντησιν δαυιδ εχ πᾶσων πολεων ᾿'σραὴλ εν τυμπανοῖς 

χαὶ εν χαρμοσυνὴ χαὶ εν χυμβαλοις ---- κεῖτ περίοαλε 5416 εὐρδίϑε, ΡΓ. χαὶ ἐξηρχον 

αι γυναῖκες -- ἈΔΎΕΙ Ἃ 5416 ἴῃ ἤπαπιὶ, ρΓ. ογάϊηθ ἴῆνοβο : ἐπάταξε σαουλ εν χιλιάσιν 

αὐτου; χαι δαυιὸ εν μυριάσιν αὐτου --- ὃ ἃ πειδκε υῶπε...... ΠποΔΟΥᾺ, ρΓ. χαὶ πο- 

γηρον ἐεφανὴ το ρημὰ εν οφθαλμοις σαουλ πέρι του λογου τουτοῦυ; και εἰπὲν -“ “Δ΄ 

πείιρητ κωλα, Νυϊ]ρ. ἰαΐ. -- Α. εἴ ΚΝ. χαι Ὧν σαουλ ὑποβλεπόμενος; 5Γ. Οἵα. Υὺν 0.11 

- ἴῃ ἔπε Α. Υ. εἴ Νυϊρ. δἀά. χαι επεχεινα -- ὃ “πποδ πδι, ΝῸ]ρ. ἰαΐ. Ξ- ΑἸδχ. απὸ 

τῆς ἐπαυριον -- ροβῖ πεππᾶ Ναἱ]ρ. αΐ. - Αἰοχ, δά. θεου; εἴ ροβῖ οδου Ἃ 1[6Π1 ὉΓΟΓ- 

αὰθ δαἀά. και προεφήτευσεν εν μεέσω οἴκου αὐτου" χαὶι δαυνδ «ψαλλεν εν χειρι αυ- 

του -- καῦτα 98Ὲὲ ἀκθηπεοι -- χατὰ μηνίαιον " ΑΙοχ, ὡς καθ᾽ εχαστην ἡμερᾶν -- ες 

τεησίκ, ΑἸεχ. εν τῇ χειρι σαουλ --- ' ΑἸοχ. ῥχαθημῖττ. χαὶ ἢρὲν σάουλ τὸ δορὺ 

χα ΑΕ ΝΣ Θεμν ἘΖῚ ΤᾺ τον τς διθη ΠποδοΥυἋ, Αἴαχ. εν δαυιὸ καὶ εν τὼ τοιχὼ" : 

χαι εξεχλινεν δαυιδὸ ἀπὸ προζωπου αὐτου ὃδις - δγῶ δοτώκο βοῦν ετχο δρϑιαηΐ 

ἃ ςοἴοτῖϑ - - Δ ρᾶ πείρο -- ἀπαυτου -- δεκδϑίοτα -- κατέστησεν --- "' ςοά. οπι. ἃ 
γ. 15 ἀβηι6 δὰ ἤθη ὁαρίτ8 --- ΧΙΧ, ὁ ὁδου ἃ Ἅε ὕβπο ππεοίθηρε, ρΓ. χαὶ ἐλαλησε 

σαουλ πρὸς νωναθαν τον υἱον αὐτου -- ροβῖ περροῖκο δι Ἃ οΠ1. πτηροῦ --- ὅ πδοὶ ροϑί Ἐπ} -ὖ 

χὼ ἄζαοο ἀδοβῖ ἴῃ σι. -- πδιῶτ -- ΑἸοχ. οἵ Β6ΡΓ.; 51. ὁπ]. -- τεπον δέ, Βθθτ. ΠΙΝῚ 

Β5Γ. οὖν -- δορκ εροκ -- φυλαξαι. ἔ ἀκ ᾿, 

ΤΙ, θρ. ΣΥ̓Π; "4 ΞΟ ΥΠΙ, ὁ: ως ΧΙΧΎ Ὁ, : 
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3. δΤΌΟΥΕ πρδοτε' πσρλλοοο δὲν οὐαᾶνρωπ͵ δΔνοὸκ ἔὕνδτω- 
ΟὟΝ ρᾶρται, πᾶιὼτ ππτᾶει πᾶκ εβολ' ἐηδᾶχε ἈΝ πᾶ 
ΕΤΒΗΗΤ Κ᾿ ἀυὼ πᾶχε ΕἸΝΗΎ ΕΒΟᾺ δὲν ρῴώξ ὑνδτδλλοκ 

4 εροῦ]. ἃ ΄Λὠπᾶθδν βὼκ ἐροΥν ἃ πετ δ ᾶχε παρλλδα 

 ΕἾΒε ἌΔΥΕΙΔ᾽ ΧῈ ΔΑΠΕΡΤΡΕ πᾶχοειο ΠΡΡῸ ἐρῆοβε επεῦρῖλο δ Ἃ 
᾿ ἌΔΎΕΙΔ᾽ ἈἈΠΕΘΕΡΝΟβε ἐροκ᾽ ἀλλὰ πέσ ΒΗΗΎΕ 'ΤΗΡΟῪ ΝΑ ΝΟΥΟῪ 

δ κατε δοκᾶ ΤΕΟΙΨΎΧΗ δὲν τευ σιχ δαβὼκ εβολ᾽ δοαπᾶ- 
᾿ς στᾶοοε ἈΠ ΔΟ[ΙΦΥΔΟΟ] ᾿ 

[ἄγω ΔΒιάθδρ)] ἴδ τδλλε ἌΔΆ χε ἃ ΟΔΟΥΔ "ΔΟΎΥΟΥΤ ππ- 
9 ΟὙΗΗΒ ΤΉΡΟῪ Ἄπχοειο. πεέχε ἍΔᾺ νᾶ βιᾶϑδᾶρ χὲ ΝΙΟΟΟΎΝ 
 ἈἈΠΕΡΟΟΎ ΕἸ ΑΛΛΑΔΎ χε ἌΔΟΗΚ ΠπΙΔΟΎΛΑΔΙΟΟ λλλΑΔῪ πε ΔΎΩ ΧῈ 
οἰνᾶ τ ᾶλλε ΟΔΟΥᾺ δᾶροι ἄποκ πὲ πδιλιοο ΝΝΕΨΎΧΗ ἌΠΗῚ κ.- 

τεκίου τ. δβλοοῦο νὰκ ψἈλπιαλὰ δᾶϑιτηι ἄνω ΝΥ ΠΤ ΆΑΡΘΟ ΤΕ" ΧῈ 
; Ε΄ “τ ν ποὰ ὙΔΨΎ ΧΗ Εροεὶ ΕἘΝΟΎΘΑ ἕνᾶκωτερώως 

ΝΥ ΤΟΥΧΟ ΠΝ κεειϊλᾶ. πρώμαε 3 Ἅε ΤΉΡΟΥ ἘΣΝ πεχδν 

ΗΗ πρᾶοτε Οὔ. χαν δ λρΐμ -- ὅ δποὸκ ὑπδτώουη 5466 πδκ εβοᾺ, βοῇ. χαὶ 

ἐξελευσομαι χαι στησομαι ἐχόμενος του πᾶτρος μοὺ εν ἀγβὼ οὐ εᾶν Ὡς ἔἐχει 

πῶῦδχε πβηῖθ ρῶς, Ρσὸ χαν οψομαι οτι εαν ἢ -- ὦ 
Ἄδιγει Ἃ. (ραβϑὶπι - Ὑαΐ. δαυειδ)ὴ, στᾶθς. και ελαλησεν τωναθαν περι δαυιὸ 

7. προς σαουλ τὸν πατερὰ αὐὐλωὰ χαν εἰπε πρὸς αυτον -- πδκοειο ΕῸ ΤΉΡΟΥ 

8 δυο. - δλὰλδ σύκα» - 5 διβὼκ εβ0ἋᾺ δριπάαϊ --- ΧΧΙῚ, 55 πισοοὺι 

ἃ ἰῶπδϑοδη βώκ....: 

' ἰήμόρῳ ὦ ἐχεινὴ οτ' δωηχ ὁ τε; ΑἸοχ. οπλ. ρυϊπγαπη οτιί -- φᾶροι ροβί σὁδου Ἃ ἀραη- 

ἀ ἰαΐ -- διλιοο -- αὐτίος --- 25. χεπιλλδ ἀδοϑῖ 1 4115 "-- γεῦρα επουρᾶκ, αδποτ οἵ ΘΤρεκ- 

πον δακ ρ᾽οβϑδίου!β βιηΐ -- χε ππΟΚ 5406 ἴῃ ἤποπι, ρῖὸ οτι πεφυλαξαι σὺ επ᾽εμοι 

-- ΧΧΠΠ, ' κεειἊδ. ραβϑίπα -- Α. εἴ Ναῖ., ρι. χεῖλα -- οετώρπ..... πδὺ, δῖ. διαρπα- 

ζουσι χαταπατουσι τους ἀλω --- ὃ πχοεῖο (14. τἸηἴτα ν. 4)» 51. δια τοῦ χυριου λεγὼν 

ἐπε κου ἰἰι5άτι6 ἀβακοον, σι. εἰ πορευθω χαὶ πατάξω τοὺς ἀλλοφυλοὺυς τουτους ; 

ἴετα ἃ ἴπ Ὑδλβῶκ ΒῈΡΟΙ ὙΟΙΒΠῚ ἃ ΡΓ. πιδῆ. -- ΤΆΔ -- ΑἸοχ, οἵ ΠΘΌΓ,, βῦᾶθο. ΟΠ]. 

ἶ πδὴ ΔοΦΥΆοΟ ἰΐογατη, σγᾶθο. εν τοῖς ἀλλοφυλοις τουτοῖς --- ὃ πηρον δριυπάαϊ, 

Ι Βορ, ΧΙΧ, 3-ς. ΧΧΙ], 21 -- ΧΧΙῚ, 1-3, [53}} 

επχοεῖο πΆΔᾺΑ χε βωκ' ΔΎ κνάπδτδοοε πη Δ ΔΟΦΥυ- 

ἘΠ Χνν 
Ρ- πᾶ: 

σοῖς 

φΟΙ 2ὲ 

τ ν' 



Ρ-: ΤῈ : 

«Ὁ Ἴ 

ἘΠ ΔΌΪ. ἂν 

Ἐτπάκαδο ΔΡυηάδηϊ --- θ᾿. χὲ ΟΔΟΥᾺ 5416 Ερος] ΡᾺ δῖ. οτι οὐ παρασιωπᾷ σαουλ 
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λιοΥ λᾶϊδ' ἀΎω ἄὼώ τε θὲ ετπᾶζυωπε χλον πυδηβκ εἐορᾶι 
ΕἸ κεειλᾶ᾽ πτπτἄδληπ ἔρον πολ πη Δ ΔΟΦΎΔΟΟ, ἌΔΆ 
λε δΔαηοΎωρ, ΕΤΟΟΤ  εἐχπε πχοειο πέχεὲ πχοεῖο πᾶς χε τῶ 
ΟὟΝ πεϑὼκ ερρᾶι ετκεειλᾶ χε ἄποκ ἐηδὺ πηδλλοφυ- 

ὅ ΔΟΟ εφρᾶϊι ἐπεκόιχ. ἌδΔΎΥΕεΕΙ λεὲεδοβὼκ μὴ περωλλε εορᾶ 
ετ κεει λᾶ᾽ Δ ποελλει Ἀπ πᾶ Δ ΔΟΦΎΔΛΟΟ, πὰ ἈΔΟΦΎΖΣΟΟ ἍΕ δΎ- 

πωτ φὰ τοθη ΔΎω ἌΔ,.Ἅ δύ] ΠΝΕΥΤΒΝΟΟΎΕ δαπᾶτδοσε, 
ἈΚΛΛΟΟῪ Γ᾽ ΟὙΝΟδ᾽ ἈΠΛΎΤΗ ΔΆ ΔΕ ΔΩ ΤΟΎΧΕ ΝΕΤΟΎΗΡ ὍΠπ' 

ο πκεεῖΐλᾶ. πτεράπωτ λε πόί ἀβιᾶθᾶρ ἄς! ἐρᾶ το ΠΆΔΆ 
τ ῖΤΟυ] δώωδ ἄφϑωκ ερρᾶϊ ετκεειλᾶ Ἀπ Ἀ δΔ΄ ἐρὲ ΠΕΦΟΥΆ 

ἸΦΝ Νοσιχ. ΟΔΟΥΣΔ λὲ ΔΎΤδΔλΛΟΟ χε ἃ ΔᾺ εἰ ερρᾶ! ετκε- 
εἰλᾶ᾽ πεχε ὁΔΟΥᾺ χὲ ἃ ΠΟΥ τε τἄδει εἐρρᾶ! επᾶσιχ χὲ ἄεσι 
δίων ἐρΟΎΝ πε ρηβωκ ἘΡΟΎΝ ΕὙΠΟΙΟ ἐοορχ ΠΡΟ δὶ ΔουΟΔοο... 

8 ΟΔΟΥΔ λε δον ΕΤΟΟΤΟ Ἀπολᾶοο ΤΉΡΟ᾽ ετρεβωκ 
ερρᾶ! ετκεειλὰ ποεδὼπ πἌΔἋΑἍ ἈΝ πόρώλλε 'ΤΗΡΟῪ ετ ν κλλδο. 

9 ἌΔΎΕΙΆ Ἅε ΝΤΕεροειλλει ΧΕ ΟΔΟΥΣΔ πᾶοβοῦο ἂν ετκᾶκιδ 
ΕἼῈ ΟὙΝ Τ Δ6| Ο ΕΦΡΟΎΝ ἐροο]] πεχὲε ἍΔᾺ δλε πᾶ βῖδϑδρ ΠΟΎΡΗΒ᾽ 

ιο ΧῈ ΔΎΕΙΟ ΠΕΦΟΥΆ εὐπχοεῖο απιλᾶ. δΔΎω πεχὲ ἈΔᾺ χὲ π- 

ἌΟΕΙΟ ᾿ΠΝΟΥΤΕ ἈΠΠΙῊΔ Φὴ ΟὙΟΩΟΤΆΑ ἃ πκραλοδκ ΟΟὟΆΣ ΧΕ 
ΟΔΟΥΔ κωτε ποᾶ θὲ πὶ εἐρρᾶ! ετκεειλᾶ Ὑπολιο ΕὙΒΜΗΗ Τ᾽ 

᾿ς επἣὲ οενᾶ τἄδο ἐρρᾶϊ ΕΤΌΟΤΟ ΔΎΩ ΤΕΝΟΎ Εἰ ΟΔΟΥᾺ ἥδε 
ερρᾶι επαὰ κατὰ θὲ τὰ πεκρῖοδ λα ΟὟ ν᾽ ΔΙῸ πχοεῖο 
ΠΝΟΥΤΕ ἈΜΠΙΗΔ᾽ ᾿ἀ τᾶλλε πεκρλο λλ. πέχὲ πχοεῖο χε σεπᾶ- 

: τἄᾶδο. ἍΔᾺΑ ἍΔε ΔΙ ΤΩΟΥΝ ἈΝ πορώλε 'ΤΗΡΟΎῪ ετπεαδος 
ΕὙΝὰΡ Οἱ ΤΟΟῪ πώϑε᾽ ΔΎΕΙ ΕΒΟἋᾺ ο΄ὴ᾽ τκεειλᾶ ΔΎ λοοε επλλᾶ. 

ΕΤΟΥΝ ἄ θκ ἐροῦ ΔΎΩ ΟΔΟΥΔ ΔΎΤδΔΑΛΟΟ χὲ ἃ ἌΔᾺΑ δύίβὼκ 
“ ΕβΒΟἋᾺ δὴ τκεειλᾶ᾽ Δο Ν ΤΟΟΤΟ ἔρος] ετακβὼκ εἐρο. ἄγω 

-- 

5 Αιουὰ δῖξ (510) --- ὁ πεχε πχοεῖο πδοὶ, σίδθς, χαὶ ἀπεχριθη αὐτῷ χυρίος χαϊι 

εἰπεν αὐτῷ --- ὅ καῖ περρώακε -- ΠθΌΓ, εἵ α]ρ., σγᾶθς. καὶ οἱ ἀνὸρες οἱ μετ᾽ αυτοῦ 

- δ Ἀοφυλοο αἰτογαπῃ ἀρυπάαΐ -- ἈΔ'κ δηΐα δοοι ἀθαβῖ 'π ςοἴοτ5 --το ὃ οπι. δ ἱπίοῦ 

χαι ἐγένετο -- ροβίῖ δβιδϑᾶρ οἱ, υἱὸν ἀχιμελεχ -- δὲ ποσί, σ΄. εν τῇ χεῖρι αὐτου ἥ 

-τ- ᾿ δύυτδαλος,, ῬΓΙ5 βοσιρῖ!πι δοῦτᾶ... «7 Ροβῖθα δπχθπάδίαπ -- Δα ϑν ἐρουπ - απο-ς 

χεχλειστᾶι --- ὃ “ΠΟ ΆδΔοΟ, 97, τῷ τοι - Ροβῖ ετκεει λα ΟΠ. εἰς πόλεμον -- ΤΉΡΟΥ 

περι αὐτοῦ τὴν χαχιᾶν -- χαπιακδι ἀδαβῖ ἴῃ ρῖ. --- 5 ππολιος, ρσίβος. διαφθειραι τὴν 
πολιν --- ἰἰ ἐπε οεδτᾶδο εορδᾶι ΕἸΤΟΟΤῸ ΡΓῸ εἰ ἀποχλεισθησεται ; -- εἰο ΡΙῸ επὲ -- εἰ 

18 ππρωμε πηροῦ, 57. οἵ. 
ανδρες -- Δεϊττοοτο ἀβαὰς 'ἴπ ἔῃ. ρχὸ χαὶ ἄνηχεν τοὺ ελθειν, ὲ 

-- ἐπίαλκᾷ ἀραπάαϊ -- δίο (510) ΡΓῸ ὦ -- ΟΠ. ΟἸΠῚ ΓΙ, Υ- 12- --- 

1 Βερ, ΧΧΙΙΠ, 4-4} 
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ἌΔΑ δΔοφλλΟΟΟ ΘΝ ΤΕΡΎΛΛΟΟ ΟΝ “λεοοᾶρδ Τὶ Ετρεχρυχ᾽ ΔΎΩ 
δοθλλοΟυ ΟΝ ΤΕΡΎΛΛΟΟ ολὰ ΠΤΟΟΥ . . . . . 

ΧΧΊΥ͂. . Γ . . . . . . . . . . ᾿ , 

αν... .0 [εἐκπᾶ]) Ρρο' ἀΎω ΤΑΆΛΝ ΤΡΡΟ ἈἈΠῊᾺ πδᾶδερδτο ᾿ 
ς - ΤΠ ΤΟΟῪ Κ᾿ ΤΕΝΟΥ 6Ε ὡρκ πᾶ! Ἄπχοειο χὲ πυηδύτ ἂν 
ἽἝ εβολ πᾶοπρλὰ πποωι ΔΎΩ χὲ Υπᾶτᾶκο ἅν Ἀπᾶρὰν 
ᾧ ΕβῸᾺ δὰ πηι πᾶίωτ. δΎω ἍΔᾺ δοηώρεκ πολ ΟΥ Δ᾽ ΟΔΟΥᾺ 
ἊΝ Ἅε δαβωκ ερρᾶι ἐπῦὰ ὍΔ, λὲ ἊΝ νεῆρώμλε ΔΎΒΩωκ ερρᾶϊ 

ἐ χα, 1 εδλλεοοᾶρδ Ὺ ΕἸΟΗΎ. ΟΔΑΛΟΎΗΔ Ἅε ΔΟΛΛΟΎ ΔΎΟΩΘΟΥΡ, Ερο6] 

Ἣ πσί ΠΙῊΔ ΤΉΡΕΟ ΔΎ ΤΟΕΙΤ ἐχδ Ἀπ πος ΔΎΤΟΛΛΕΟΟ οιλλ ΠΟΗῚ 

35 ἄραλδιθδιλλ᾽ ἋΔΑ λὲ Δ ΤΩΟΥΝ δοβὼκ εἐρρᾶϊ ΕἸΤΕρΡΎΛΛΟΟ ν“1- 

ἴω Δὰν. πεΕΎΝ οὙὐρώμε Ἅε ρὰὰ δὴν ἐρὲ ΝΟΪΕΟΟΟΥ δῳ πκὰρ- 

᾿ς ἉΗΔΣΟΟ' ΔΎΩ πρώῶλλε ΕΥ̓ ΑΑΔῪΎ ΝΕῪ ΟὙΡΑλλλΔΟ ελλᾶ ΤῈ πε᾿ ἵπδι 

Υς δε πΕΎπ τ δ ΔΎ λδάβ πε ΝΠΕΟΟΟΎ ΔΎΩ ἈῊΠΤ πὲ π- 
9 βδδλλπε. εὐγᾶριυκε Ἅε ΠΝ ΠΕΟΟΟῪ ον πκᾶρληλοο. δὲ πρᾶν 
χέπρωλλε ΕἸ ἀλλα ΔῪ πὲ πᾶ βᾶλ' ΔΎω πρᾶν ππτασοριλλε πὲ ἀδι- 
τεδ΄ ΤΕΟΡΙλΔΕ ΔΕ ΝΑ ΝΟΥΟ ΟΝ ΤΆΛΝ ΤΡΆΛΝΘΗΤ ἔδεοε ορᾶο ελλᾶ- 

πε ο ΒΗ Ύε. ΔΎ ἍΔΑ δΔοσώ 1ᾺᾺ)] ΟΝ ΤΕΡΎΛΛΟΟ χε πᾶ] ΒΔ Ἃ 

"" Ἰ καρ λη Δ οο δοθῶῦϊκε Π ΝΕ ΪΕΟΟΟΥ ἰδ] ἍΔΑ δΔΟΧΟΟῪ 35- 
πντ πορλοδλ' ΔΎΩ] ἐρὲε ἍΔΆ χὼ “Ἄμα[00 πΝ  ηρεώηλι [χε] 
᾿ βὼκ εορᾶ!: ἐεπκᾶρλληλοο ΝΕ πβὼκ εἐρᾶ Τὸ πηδ δ δ λ' ΠΤ ΤΕΥ - 

χε ρΡΎΝΗ πᾶκ' Ἔκεεὶ ἘΠΟΟῪ Ἦ Ἤ Κερολάπε ΟΝ ιν δι ἘΚΟΎΟ χ᾽ ΔΎΩ 
τῇ 

- ἔν ΠΕΚΗΙ ΤΉΡΟ ΟὟΟΧ πλλϑλᾶκ. ΤΕΝΟῪ 6Ε εἰ]ὸ ΦΗηΉ ΤΕ διοω- 
᾿ς περὶ χὲ πεκώῶοοο ρυωκε πΝΕΚΕΟΟΟΎ πᾶι ΕΝΕῪ πλλλλὰν δὲ τε- 
ΠΝ ψ--- 

᾿ς ἢ ΣᾺ -Αἰαχ. οἵ ΠΕΌΓ.» ΡΓ. ΟΓη. -- Τεργάλοο 8ΐς ΡΆ551Π1 -- ἀλεοοδιρδτ -- ΑἸοχ. μα- 
; ᾿σερεθ, 51. μάσερεμ, -- ετρεκϑί -- εν τοις στένοις -- Ροϑί ρᾶρ. πΒ πο [Ο]14 ἱπίοτοϊ- 

Ἷ ἀογαηὶ --- ΧΧΙ͂Ν, 55 πτεποὺ δέ -- χαι νυν -- γώ -- Ναΐ,. εἴ ΑἸοχ., ρτ. οπι. --- 38 εδάβεο- 
οδρδτ (5ϊς), γαῖ. μεσσαρα; δ. μεσσερα; ΑΙεχ. μεσαρας --- ΧΧΥ,  πποώς ρτὸ καὶ 

᾿ς --αηἴθ ἄρδϑδιλι ΟΠ]. ο -- ἀδιδο 1{ν ν. 566. -- Ναἴ., ρσΓ. μιαων --- ὅ ΠΕΎΡ ΡΓῸ πῈ ΟὟΝ 

-- πεν (5!) ουράκααδο ελλδτε πε, ὅσ. χαι ὁ ἀνθρωπος μεγᾶς σφοῦδρα -- εὐπδρίυκε Ἅε, 
ἔ μι. χαι εἐγενηθη εν τὼ χειίρειν --- ὅ Δβιτεᾶ -- αβιγαια -- εἐπεσε -- Πθργ. οἵ ΑἸθχ. καλη, 

επιθηδευμασι -- ςοά. οπι. ἴῃ ἤπο και ὁ ἄνθρωπος κυνιχος --- ᾿ αρϑοϊβδδἂ τηθηηργαηᾶ 

τ Ἰάεγαπί 4086 ττης]5 ἱπο 5] --- ἢ ΔΆ ΔΙΤΘΓῸΠῚ -- ΑἸθχ. οἵ ΠΘΡΓ., ΒΕ: ΟΙ. -- πτετῖ- 

ὅθ δε πᾶκλκδο!, σΓ. χαι ἐρωτησᾶτε αὐτὸν -- ΟΥ̓ΕΙΡΎΜΗ 5ῖς Ρα551Π| --- ὅ πδο! ῥγὸ ταδε; 
ΤΘ οἰΐαυα ΑἸΣτοΓ ρτ. εἰς ὡρᾶς και σὺ υγιαινων χαϊ ὁ οἴχος σου, και παντὰ τὰ σα υγιαι- 

ν ντα. - ἴ ππεκεοοον ἄθοβδί ἴῃ δ. 
“Ἶ 

δῖ. αγαθη -- - πεορδᾶι Ἅε πε οὐρώῴαλλε πε, ΘΓ, χαϊι ὁ ανθρωπὸος ΞῸ δὴ ΠΕ θη Ύε ῬΙῸ εν 

Ι Κορ. ΧΧΙΥΝ, 21 -- ΧΧΥ, τ1τ-7. 

ἐξ τῶ 

Ἀ ΧΕ πλλλλδοὶ ὃιλ1 πᾶρδη ὯΝ ΟὙΕΙΡΥΝΉΗ, ὙΤΕΤΝΧΟΟΟ ἸδΔΟ ἢ 

Ῥ- τ ζι: 
(Ο]. 1. 

ΣΟΙ Φ᾿ 



ὝΟΣΝ 
δὰ 

ΠΟΙ τ ἃ. 

Ἢ ρώλλε' πκεη τ Ἅε πρώλλε ΔΎροΟοο οϑἄ τες ΝΕΟΚΕΎΗ, δβΒι- 
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ΡΎΛΟΟ ἄγω ἈΠΕ ΝΟΧΟΎ ΕβοΟλ᾽ ΟΥΔΕ ἈΠΗΝΟΦΟΠΟΎ ΟΝ λᾶδν 
5. πᾶχε ΟΝ ΠΕΡΟΟΎ [ΤΉΡΟΥ ΕὟ φἄφρτην [ζωπε, εἐρὲ χπε πεκ- 
'ϑλλο, Δ ΔΎΩ εν ἃ Ὑ ἀΔΛΟ Κ ἐπ δι ἸΤΤΕΝΟΎ [σε πείκρ λδ΄ ΕἸΤῈ 
ΔΙΝΟΝ πἰὲ ΔροΎσεν ἰχχᾶριο πηᾶρρᾶκ' χε ἰπΉ Δ ΝῚ ὠᾶροκ 
δ΄. ΟὙΦΟΟΪΎ ἐπ πΟΎο ἀλᾶ[ρε] πτεκόιχ Ἅε ἦ ἀπεκηρε ἍΔᾺ 

" ἈΠΕΤΕΚΝἄΡΕ ἐρο]. πρελοδλὰ λὲ "δ ΔΎΕΙ ΔΎΤΔΟΥΕ πὶ 
ὡᾶχε ἐπ βΔᾺ οὰκ πρᾶν πλδλ᾽ 'πᾶβδλ Δε ΔοΟΝ ΤΕ εορᾶι" 

τὸ πεχᾶς πῆρλλοδὰλ χὲ πα πὲ δλ᾽ ΔΎω πιλὰ πὲ πῷηρε. 
πιεοοᾶι ἈΠΟΟΥ ππτὰ πρελλοδλ ἄιδι ΕὙΠΗΤ πογΎᾶ πουδ 3.- 

" ἌΛΟΟῪ ρὰ πρὸ ἌἈΛπεῦχοειο. εἰγἄοει 6ε πηδοεικ ἈΝ πδΔΉΡΕΠ, 
ἈΠ’ πᾶ σινουλα πτἄδιδᾶ ΤΟΎ ΠΝΕΤΡΩΚΕ ΠΗΔΕΟΟΟΥ ΝΤἄ- 
ΤΑΔῪ εἐρῆρώλλε Π  ΤΟΟΟΥΝ ΛΟΟΥ ἂν ΧῈ οφ΄ὴ εβθῸὸὰλ τῶν πεῖ 

: ΓΗΔ ἂν. πραοδκ Ἅε ΝΆΔΆ ΔΎΚΟΤΟΥ εἐρᾶ τὰ ΠΆΔΑ 
15 ΕἸΕΎΦΙΗ ΔΎΤΔΑΛΟΟ ἐπᾶχε ΤΉΡΟΥ. ἄγω πεχᾶθὶ ΔΎ χε, 

"“ἄρε πουὰ ποσὰ εὐϑλωτῆ φοκὸ πτεοπὰπροπλειᾶ ἈΠ ΤΈΘ-ὶ 

οΗβε' ἀΎω ΔΎΤΩΟΥΝ ΔΎΟΥΔΡΟΥ ποὰ Δ (Ἅ πόὶ δ τοΎςοε π- 

τεὰ Ἅε τεέοριλλε πηδβδλ ἃ οὐᾶ δὴ πεοραιο δὰ τἄλλοο ε- 
χὼ λλλλοο χὲ εἰὸ ἈΔᾺ ΔΟΧΟΟΎ Ποπρώλλε ΕβΒΟᾺ Φὴ ΤΕΡΎΛΛΟΟΟ 

ι ἘΟΑΛΟΎ ἐππχοειο ΔΎΩ ἈἈΠΕΚΤΕ φορᾶς ἐροου. πρώμε λε πᾶ- 
ΠΟΎΥΟΥΎ πλλλλδν ελλὰ ΤΕ ἈΜΠΟΎΝΟΧΝ λᾶδνῪ εβ0Ὰ ΔΎω ““πουὺ- 

ιὸ ΝΌΟΟΠΝ οὴ λᾶδυνη πδλχε ΠΝΕΡΟΟΎ ΤΗΡΟῪ πὶ ΟΑΡ ΤΗΥ ΔΎΩ 
Ν δὲν τοώζε ΕὙκώτε ἐρὸν ἴθε ΠΝΙΟΟΒῪ πτευη ἈΝ πε- 

Π ΦΟΟῪ ΝΠ ΦΝ τοώθε ΠΆΛΟΟΝΕ ΠΝΕΝΕΘΟΟΥ. ΤΕΝΟῪ 6ὲ ΉΤΟ ἦ-οο 
ὅΤΗ ΔΎΩ ΝΤΕΝΔΎ ΠΉΤΟ χε ερν ἂρ ΟὟ" χε ἃ πκᾶάκειᾶ χὼκ Εβ0Ἃ 

Τ᾿ Ἀπεμποχοῦ -- οὐχ ἀπεχωλυσάμεν αὐτοὺς, οἵ Ἀλππποιῦποῦ -- οὐχ ενετειλαμεῦα 

αὐτοῖς. ἴἴ, ν. 15 -- ΕὉ φδϑτηπ ῶπε ΡΓῸ οντῶν αὐτῶν εν χαρμνήλω “8. ερε οἵ εῖδι 

Δρβαηὶ ἃ στᾶθο. -- τεπον δέ ρῦὸ χαὶν -- ετε δίπουν π]ε ἢ οἵ βθαιθπβ ωδροκ ἀϑδυπάαηξ 

πλαδρε τεκδίχ ἀβηπ6 ἴῃ ΗΠ6ΠῚ, ΡΤ. ὃος δη ὁ εν εὑρὴ Ἢ χεῖρ σοὺ τῶ νὼ σοὺ τῶ 

δαυιὸ --- 9 ρῆπ5 τ Δ -- ΑἸοχ. οἵ ΠΘΌΓ.; ΡΤ. ΟΠ1. -- ροβί επδιβδιᾺ οὔὴ. χατὰ παντο 
τα ρημαᾶτα ταυτὰ -- πΔΒδὶᾺ Ἅλε, δῖ. Ξ- πθῦγ, χαὶι -- δα οι τ -- Διο δικαι ---- 10 πεχᾶ 

ππρικοδκ, σ᾽. χαι ἀπεχριῆη ναβαλ τοις παισι δαυιὸ χαι εἰπε --- "' πασίπουωλ, . 

-τα θυματα μου - πηδῖ δὴ ἀραπάαι --- 5 ροβὲ δύκοτου ἰΐὰ στ. εἰς οον αὐτὸ 
των, χαι ἀνεστρεψαν και ηλθον και ἀνηγγειλαν τῷ δαυιὸ κατα τὰ ρηματὰ ταυτὰν 
ΑΙοχ. ... «κατὰ παντα τα.... --- δ δγῷ πεχδο πδὺ ΡΤ. χαὶ εἰπε δαυιδ τοις ἄντ 

δρασιν αὐτου -- τεηπδηροπειδ απ ἀραπάαϊ -- δ τώουη δυουδιρου ποδ -- ἀγεβης, 
σαν οπῖσω --- ὁ προπρώλεε, ργᾶθς. ἀγγέλους -- ἈἈπῸκτε ϑρδο ἘΡΟΟῪ ΡῬΓῸ εξεχλινεν ἥ 

απ αὐτῶν --- ᾽δ πιο ΟΒῪ ρΓ, ἴῃ 5ίηρ. -- πὶ οἷν τοώςθε ἀἸῖογ. ἀβαὰ8 ἴῃ η., στ, τ-  Π60. πᾶ- ̓ Ἱ 
σας τὰς ἡμερᾶς ἃς ἡμὲν παρ᾽ αὐτοῖς ποιμαινοντες τὸ ποιμνιον --- 17 κδκεῖδ -- χαχια 

; 1 Βερ ΧΧΝ; δε: 



ψ δι δ. “᾿' 
εὖ 
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Ε- 18. ἘλΑ ΘῈ πᾶχε. δΔΟΤΩΟΥΝ λε πόι ἀβισεδ᾽ ἄοχιὶ ΝΟΘΟῊ Τ ΝΟΕΙΚ᾿ 

ἐν: ΔΎΩ ΔΗΤΉΝ ΟΝ ΔΎ ΝΉΡΕεπ᾿ ΔΎΩ -ΓΟΎ ΝΕΟΟΟΎ ΕὙΠποοε’ ΔΎω “ΓΟΎ 
δι πὶ ΠΝΟΕΙ Τ᾿ ΔΎΩ οΟὟΙ ΝελελϑοΎοΥ ΔΎΩ τ πτᾶσδ᾽ π- 

- ̓ Βδνε ΕὙΤ ΔΑΛΙΗΎ ΔΟΤΔΆΟΟΥ ΕΧἮΝ ΝΕΟΕΟΟΥΓ πεχδο ππεορ νψι- 

ν᾿" διὲκ Ἃ χε λκοοςῦε οὰ Τἄᾶφρη ΔΎΩ εἰὸ ῬηΗ τε Τα οοε ποὰ τηυ- 
90 Ὑε Ν] πεορᾶι Ἅε βαπεοτίδλλος! ἐστ. πτίοο] ΝΕΟΤ Δ ΔΗῪ 
εὐ ΔΎΩ ΕἙΟΝΗῪ Εἰπεοη τ ΕἸ ΤΟ εκΚΟ ἘΥΠ ΤΙ ΟΟΥ]) εἰὸ ἌΔᾺ ἈΝ 

πἰεηρώ αλε ΝΕΎΝΗΎ εδίρδι! ερᾶο Δον ΔΎ εἶρο}. ἍἍΔΆ Ἅλε 
αὐᾶχε πε εὐ καλοῦ ΧῈ ΜῊ ἄνποκ ΟὟΝΟβε πὲ ΠῚ Διὰ ἃ ἢ" 

το [ρεθ] ἐπε τοοπ πᾶς] ΤΉΡΟΙΥ ὍΝ ΤερΎαλλοο᾽ ψἀπειδιῖ κ-- 
ΛΟΩ πλᾶδΎ Εβ0ἋᾺ οὴ πετοοπ πδο] 'ΤΗΡΟΥ ΔΎΩ οἧ πἂι δα- 

τῶωβε πᾶν ΠΘΕΝΠΕΘΟΟῪ επλλὰ ΠΡΕΝΠΕΤ ΝΑ ΝΟΥΟΥ. πᾶ! Ερεὲ 
ΟὟΤΕ ἀΔῪ ἐνεν χᾶχε ΠΑΔᾺ ΔΎΩ ΠΙΚΟΟΎΕ ΕὐἸΕΟΎΔΦΟΥ ερο- 

ΟὟ χε εὐὐὧπε οεπἄζυεχπ λᾶ Δ Ὺ [εἰΠᾶΟΎῪ ΠΝΕΤΘΟΟΠ 'ἸΤΗΡΟῪ ἣ- 
Ἢ ΠΥΤῸΝ «Οὦ ἱπ᾿|Ν ΔῪ πρΤΌΟΥΕ «Δί ]ρδᾶ! ἘΠΕΤΡΆΔΛΗ ἘΦΟΎΝ [εἰ Ἴ ΧΟ. 
ὯΝ [Δ Βιν]εὰ Ἅε δον Δ Ὺ εἌδᾺ [Δοχιβο]ός Εβ0Ἃ διχῆ πεοί[ει] 

᾿ς πέχδο πδὸ [χε πᾶ]χοειο ερε πχινίσο]τς διχων ἀᾶρε τεκ- 
ἜΟΔᾺ ᾶχε εἐπεκλᾶδ χε πτοώταλ πώᾶχε ππτεκραο δ. 
ΟἈΠΕΡΊΡΕ [πᾶ] χοεῖσ ΚΟ ἈΔΠΌΦΗΤ διχελλ ΠΡΗῪ Επιρωλλε 

πλοιλοο χε κα τ ἃ παρᾶν ἐρὲε ΤΑΝ ΔΘΗῪΤ πάλλλδο ΕΤῈ πᾶ- 
᾿ΒΔᾺ πε' ΔΎω ἄποκ τεκρηδολλ ἘἈΠΙΝΔῪ ΟΝ ΟὟΛΕε ΠΟΆΟΔᾺ 

Ἢ ἔχεν πδίχοειο ΡΙῸ εἰς τὸν χυριον μῶν -- χε πᾶι -- χαι οὐτος -- ροβί εὐϑῇ 98 
πεῦδῖκε ΟΠ. πον δυ τὸν -- 18 Δοτώουν Ἅλε, δῖδθς. καὶ ἐσπευσεν -- ΔΗ ΤῊΝ -- αγ- 

τώρ -- »γοροϑίζμηι ἀβθϑῖ ἴῃ συ. εὐννενῦος ΒΟΙΙΡϑοσαΐ ἐππώφυ, ροϑβῖθα δπχοηάανιζ 

δ οπι. ἃ ἰηϊτίο χαι ἐγενηθὴ -- ετολεκς (ϑ|ς) -- ἀονιδῪ ἔρος, στ. καὶ ἀπήντησεν 
δαίοιΞ: “δὶ ὌΣΒΟΝ ρος, εὐ ἅλιος ῬΙΓῸ χᾶι δαυιὸ εἰπε -- ΛΗ Δποκ ...... τ- 

δι υβδαὶ ̓ΔΡπηάαζ -- ττδις, στ. μοι--- 55 ἐπειχδχε τ ἈΣᾺ -- ΠοΡγ. Οομηρίαῖ. εἴ α]ρ., 

. ὉΠ. τοῖς εχῦροις -- οεπδιίϑεχπ ΡΓῸ υπολειψομιαι --- “5 δηῖθ δοκιβοδέ οὔ. χαὶ 
πξὺσε -- τεοειώ, ρῖ. ἀῦβαις αὐτῆς -- ΘΙ ΤῊ ἅκάλος!, σΓ. ἐνώπιον δαυιὸ -- ροβῖ Δοου- 
ὦτ 5Τ. ΠαΡ. αὐτῷ --- "᾿ οπι. ἃ ἱπίτίο ἐπὶ τοὺς ποδας αὐτου -- πιδε! Ῥοβῖ πεχᾶο 

ἀθαπάαῖ -- τπικινδότς δικῶν σοηβομῃαῖ ΠοῦΓ., στ. ἡ αἀδικια μου --- “5 κτὸ ρίο θεσθω 
τ΄ πον ε ἀΡραπάαῖ -- κατ. πορδη 5486 πα β δι Ἃ πε, σΓ. χαταὰ τὸ ονομα αὐτοῦ οὐτος 
τι ναβαλ ονομὰ αὐτω. χαι ἀφροσυνὴ μετ᾽ αὐτου; ΑΙεχ. κατὰ τὸ ον. αὐ. χαι᾿ 

συν μετ᾽ αὐτου" αὐτὸς ἐστιν ναβαλ χ. ἀφρ. μ. αὖ. -- οὶ οὐγαλε ἀδεβί ἰῇ σβίείβ. 

1 Ἀερ. ΧΧΥ, 18:2ς. 

ςς εχερ πᾶχοειο ΔΎΩ εχελλ ΠΗ χὲ πᾶὶ ΟὙΗρε πὲ π  ΔΟΙΆΛΟΟ " 

. ͵ “ωξν- 4 ὙΥΟν" Υ τι πΠΠ ΓΤ Ψᾳῃᾳ{{) ον τἀύνυ, ὌΨΎΜΝ 

χὴν ἢ ὡνἦ" (Φιςυ, ῶ ; φᾷ ΨΓᾺ, "Ὁ. ἡ Ἵ ἃ 4 Σ νὴ ΟΡ ιν" " 
Ὡρν , ΝΣ ἥν" ᾿ ἀίδια  χυ, ᾿ τῳ ΟΝ ρα να Ἂν Η 

Ὅν: Ὑ Ὑ γες "τ ᾿ Μὲ  Φ 

ςοἷ. 2- 

ΟἿ τὸ 

Ἐ ΘΟΙ ὁ 
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ὁ Ἀπᾶχοεῖο πᾶι π ΤΑΚΎ ΠΝΠΟΟΎΟΟΥ. 'ΤΈΠΟΎ 6 πχοεῖο οὶ ΔΎω 
ΤΕΚΨΎΚΗ οπϑ΄ χε κᾶ τὰ θὲ τ λλπε πχοειο κἄᾶδκ ΕἸρεκπωρτ 
ΕΒΟἋ ἈΧπεποποο" ἀλλά ετρκρᾶρρ, ετεκόιχ εοοᾶδ β΄ '"ΤΕΝΟΎ 
6ε πᾶχοειο πκχᾶχε ΕὙδνὰρ θὲ ππδβᾶλ' πὶ πετκῶτε ποᾶ 

Ἢ ΘΗΠΕΘΟΟΎ ἐπᾶχοειο. 'ΤΕΝΟΎ δε χὶ ἈΞΠΙΟΛΛΟῪ πᾶ τεκρ λδ΄ 
ΗΝ ΤΟ Ἀπᾶχοειο ΠΥ ΤἀΔῪ ππεκρακο δὰ ετἄρεραᾶ ΤΟΎ Ἀπεκῃι- 

8 ΤῸ εβοὰλ. πΡῸΙ ἌΜΑΔΎ πτδποίληλλάᾶ ΠΤεκΚρ Δ]. 

ἐδ ροβῖ ὑῥὰβ τεποὺ δέ ΟΠ]. χυριε μου -- ΕΤρεκπρ Ὑ ΕβΟἋ Ἀπεποπος!, ΡΤ. τοῦ μὴ 

ελθειν εἰς αιμα αθωον -- ΔἈΔΔ ΡΓῸ χαὶ -- ετεκδίᾳ εοογᾶδβ, 851. τὴν χειρὰ σου σοι 

- πάχοειο ἃραπααΐ --- ὅἴ πττῸ (510) ΡῬΓῸ εὐ το -- ππεκρακρο δ, ρῦᾶθο, ΟΠ. σοὺ -- ἅ1- 
πεκΆΛΤΟ ΕβΟἋ ΡΓῸ τῷ χυρίιὼ μου --- “δ ρᾷρ. Ἢ ἀοϑίηϊς δὰ νοςοπὶ ππτᾶπο, 48 ΡΑΙΙΪΟΓ 
ΘΧρ οῖς ᾿πίθρταηι Βογρίαπιπι ἔγαρτηθπῖαπι ρτῖταΐ Εἰ τὶ Εδραπι. ΘΟ οαπίὰγ παπο οἷα5- 

ἄδθπα ΠΡΙῚ σὰρΡ. ΧΧΥΤΙ, 10 --χχχ, 5. ἀϑϑεγναῖα ἴῃ Ἴσοάϊος ᾿οπαϊπθηϑὶ Το] δοῖοη 5 Ταϊζαπ, 

οἴ ἃ Αὐἀπ!ρῆο Ἐτγηιαη, ορ. οἷΐ, Ρ. 17--20, οἀϊῖα 500 ᾿ἰτογὰ Β. Ηδθς ρᾶιςα ἔγαρπχοπία 
Ρᾶρ᾽ παγῇ ΠΟΙΪΒ ΤΟἹ--104 5ίρῃαῖα, σοπϑίἀογαῖί5. σΠπαγαςίογαπι ἔογππα οἵ οὐ πορταρηΐα, δά 
ΘΕΠγἀοηῚ σοοΟαϊοθηὶ ΒοΙρΙ Δ ΠῚ ΡΟΓΠΕ 5886. ΠΊΘΙΙΪΟ οχἰβι!πηαυῖῖ ῥγαροϊταῖαβ ΑὈςίοΟΓ,. 

ΧΧΥΤΙΙ, ἐδ πεχε ἽΔΑΟΥΗ Ἃ ΠΔΟ χῈ ΔΟΡΟΚ ΕΚ ΠΟΥ ἀκαλοι. ἀπίοεις οἄρωα! Εβ0Ἃ 

ἄλοκ δ ῶπε πὶ πετριτοσώκ. ἢ δπχοειο Εἰρὲ ᾶκ κατὰ θὲ πτδεοχοοο. ΔΎ 

δι δε ρύτοοτ ΔΎ πίοειο πᾶπς Π ΤΕΚΑΛΗ ΤΡΡΟ ΕΒΟᾺ ἅπθοκ ποτᾶδο ἀἀπεθίτου- 

ὡκ ΔΆ. [δ εβοκ χε Ἀἀπεκουταις ποᾶ ΠΕΡΡΟΟῪ Ἄλπχοειο. ΔΎ ἄπεκιρε ἀπδώπτ 

ΤΥ ΠΟΡΤῊ ρας πδάλδεκ. ετβὲ πεὶ δε ἁπίοειο εἰρὲ πᾶκ Ἀποοὺ προου. ὁ" ΔΎ 

πίοειο παπᾶρδ  ΟΥ ἀλλο κΚ ΕἸΤΟΟΤΟῪ πΗΔΑΛΟΦΥΔΟΟ. ΔΎΩ ρᾶοτε τῸκΚ ἈΠ πεκ- 

Ὅηρε ΤετπΔρε ρελὶ πεπολελλοο. ΔΎ ὙΠΑΡΑΚΒΟΔΗ ἈΠΙῊΣ πίχοειο πδτᾶδο εορᾶὶ 

ΕἘτοοῦτου πηδἈΟΥλοο. 2 πτεύποὺ διηουωλεο πρὴτ πόί οδοΥ ἃ δΎω δε 
ΤΟ ΘΗ εχελλ πκᾶϑ'᾽ ΔΟΡΦΟΤΕ εὐὐᾶῖτε οὰ ΘῊ ππδχε ΠΟΔΑΛΟΥΗΔ ΔΎΩ ΔΟΔΟ εὐ|- 

δελλδόλι. εὐλπο  οΎεαα ΟεἰΚ ἈΑΠΕΦΟΟΥ ΕἸΤΕΙΑΑΔΎ. Ἔ τεοριαλε ΔΕ προ πε δοβὼκ 

ερουπ ὧδ οΟΔΟΥΝ, ΔΎΩ ΜΠ ΤΕΡΕΟΗΔῪ Ερος]!. ΔΟ  ΤΟΡΤΡ εὐὔὐᾶ τε πεχδο ἴδιο] ΧῈ ΔΠΟΚ. 

Τεκραο Δ Ἃ διοώτεα ποᾶ ΠΚΦΡΟΟῪ. δίκὼ ΠΥΔΨΥΧΗ ὃ πᾶσί. διοώτει ποδ 

πδχε πτδκχοοῦΥ δι ὁ πτεποὺ 6εὲ φώωὼκ οὥτεῖὶ ποᾶ ΠΕΡΡΟΟῪ πτεκρῖιο δ Ἃ τδκῳ 

δᾶρωκ πούοεικ προυῶλα χὲ ἐρὲ οὐδόαα πδιῦῶπε πᾶκ. χὲ κηεδάξοοςθε ὃπ ΤΕΚΡΙΗ. 

"8. δώ χξποουώςυ εοὐγώλα. περ ρακοδ (Ἃ ΔΕ πτ τεορίαλε. δΎΔΗΔ τ τᾶ ζε ἅκλλος] δΔο- 

οὔτε ποᾷ πευϑροου. δα του οίπεοητ. δοϑάλοοο οιχει πκᾶρ. ἡ τεορϑίλθε 
ἍΔε πὲ ΟὙΠΎΔΟ ἈΚΑΔῪ ΜΟΎΚΤΗΡ οᾶ πεβερῶτε ορὰκ πεοηὶ. δοχι ΠΟΎΠΟΕΙΎ ΔοΟΎΟΩυ- 

ἅλες. Δοτῶσδ πρποειὶκ πδϑδβ. οὗ Δοπτου δοκᾶδν οᾶρῶς Ἀπ πεο οκοδᾺ δγοΥ- 

ὡμ. ΔΎΤΩΟΥΝ ΔΎΛΛΟΟΓΘΕ ΕἸΠἸΤΕΎΓΘΗ ΕἸ ΑΔῪ. : τ 

ΧΧΙ͂Χ, ὁ "πο φυλοο Ἅε δυο οΥο, ΕΦΟΥΣ ΑΑἿ ΠΕΎΠΔρΑΚΒΟΔΗ ερρᾶὶ εὐὐδ σε δκ 
2 πιηκ Δε δούτᾶδο εορᾶὶ ΕΕἈΤΟΑΑ ΠΕῚ οὰλ πκᾶρ ἈΛΠΙΗᾺ. ποδητρᾶπης ΔΕ ππΔ Ἃ- 

ΔΟΦΥΔΟΟ πευλλοοε ΕβΟᾺ ὧε ὧε δῷ ὧὦοὸ ὧο. ἌΔΆ δὲ ἈΠ πορώϑλε ΠΕΎΛΚΟΟςΘΕ : 

πῶδε Ἀπ δΔίχζοΥο. δ, δύ ποδητρᾶπηο ΠΣ ἈΟΦΥΔΟΟ πεχδῪ χὰ πα ΠῈ πδι 

ΟἹ Κορ. ΧΧΝ, 26-28. 
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ΤΆΛΕΦΟΝΤΕ ἌΝ ΤΕΡΟ τᾶ! ΤῈ ΤΆΆΝ ΤΕΡΟ ΠΆΔΥΙΔ. 

νον ἴΔΤΝ ΠπΗΙ ΠΙΟΥΔδ Νἂὶ ΝΎ ΔΎΟΥΔΦΟΥ ποὰ ἍΔΑΆ. 
Γι ΔΎΩ ΔΎωπε πόΙ ΠΕΡΟΟΥ ππτὰ ἌΔΑ ΔΔῪ Ε00Ὸ ΠΡΡΟ δὴ 

πε ΕΣ εβρὼν εχῖν ἸΟΥλὰ οἄςϑοε ΠΡΟΛΑΠΕ ἈΝ ΟΟΟῪ ΝΈβΒΟΤ. ΔΎΩ 

ἣ- δα! ΕβΟἋᾺ πόι ΔΒ ΝΗΡ πῆρε Ν ΝῊΡ ἄγω πρρλοδὰ πιεβοοθᾶι 

; ᾿ἸΩ 
ΔῊ δ᾽ 

Ἐ' πιογαῖῖο ἱποοροζαῖ --- ἰ τᾶ. ΟΤΡΡΟ, ρίδθς. ἂς δαυιὸδ ε εβασιλευσεν -- εαπὶ ἰουἈδ, 

; επι τὸν οἰχον ιουδα --- (2 ΙἸεβοοϑδι -- ἍΪΘχ., οΥ. ιεβοσθε. 

οὧὦε εΕτπην πόδ, πεχὲ Δ ΧΟΥΟ ΠΗΠΟδ ΜΗΔ ΔΟΦΥΔΟΟ. χὲ πᾶὶ πὲ ΔΝ 

δ ΠΟΔΟΥᾺ πρρὸ εδο δώ πελλλλδι, ΠΕΦΟΟΥ ΤΉΡΟΥ ταλρ ρακπὲ ΟἴΤτε τε τᾶϊι. 

ἐ δύ δυκδο ΠΡῊΤ ΕἸΒΗΗΤΟΙ πόοὶ πποδ πηδ ἈΛΟΦΥΆΛΟΟ. πεχδν πο} Ὲ 

πρώϑμϑε ἐπᾶρον ΔΎ ἌΡ ΚΤΟΟ ποαβὼκ ερρδιὶ ἐπῦλλδ τ τάκκδ οὶ ΠΘΗΤΟΙ. τ0- 

εἰ ΕβΟἋ πελλαδὴ ἐπποΐλελιος χεκᾶο πο πε πεπιβου Ἄοο τ ΤρΟβ. ερε πᾶι τπδ- 

επεοίχοειο δῖ ΟὟ εἰλλητ Θὲ πᾶπηνε ππρώλβε ἢ Ἅλη εὐλτίδιὶ δὲ πὲ ἌΣ 

δυϑθς, διθῊ ἌΛΑΛΟΟ πόδι ΠΕΤΌΟΡΕΥΕ ΕὙΚῸ ἈΚ 00 ΧΕ ΟΔΟΥᾺ Δαπᾶτδοοε οπ 

ΔΑ οῴώς οὶ ποτβᾶδ. δ δίχουο δε δύίθουτε εἶδ πεχδο πδο] “ΧΕ 

οι εἰο οτῷ δῷ κοουτῶπ πτΟΚ. ΔΎΟ ππτκ οὐάτδθοο πηήδορδᾶι. ΔΎ ΚΘΗ πεὶ 

ΝΠ ΑἸ τεκδίπι ΕβΟἋ οοδίιδτ. ΔΎΩ Ἀβπιρε ΕὙρς] ΕΦΟῪΕ ΕροκΚ ἈΠ ΕἘΠΕΦΟΟῪ 

δικι δι ΕΘΟΎ (Οδ. ΠΟΟῪ πΦΟΟΥ. ποδιελρᾶπηο πεδἈ ἈΟΨΥΟΟ ΤῊΗΤ ΠΡΗΤ πελι- 

κ ἀν. 7 πτεποὺ δέ κτοὸκ οἷ ΟὙειρύπη πβὼκ πὸ ταὶ εἰρε πουκᾶκιᾶ πη ΘΡΔῪ 

οδι  ρᾶπηο πηδ λουλοο. ὃ πεχε ΔΆ πδχοΥο ΧῈ ΟὟ πὲ πᾶποβε πτδιδδο! 

Κ ΠῚ ἘΠΕΘΟΟΥ πτδίεὶ ΕΡΟῪ εορᾶκ δορδᾶι ἘπΟΟῪ ΤΦΟΟΎ. ΕἸΞΗῪ πεαλ δ κΚ ΕΒΟᾺ 

ΟἌελος εἰλϑίθε τ πχᾶχε ἀπδίχοειο πρρο. ἥ δΎω πεχε δίζουο ΠΑ Δ ΧῈ 

ΟΟὟΝ χῈ απὴτκ ΟὙδτιᾶθοο ΠῊἸῸΚ πηδορᾶι. Δ ΑᾺδ πποδ' ΠΗ ΛΟ ΥλοΟ σε ΑλΆ4300 

 ἀε πη ζει πενλέλδο ἐπποΐλελιοο. ἢ ΤΕΠΟῪ δὲ θορπκ ΠΡΊΤΟΟΥΕ Π ΤῸΚ κατ πρακοδἋ 
᾿ Αἀπεκζοειο Ἡπτετπθερεπ ΤΗΎ τε ΠπΤΕΤβὼΚ επᾶλδ πτδικᾶ ΤΗΎΤΕΣ ΠΦΗΤῸ ΔΎΩ 

᾿ς κπρκα ΠΕΚΦΗΤ ΕἸΔΕΕΥῈ ΕὙΔΧΕ ΕΟἸΦΟΟΥ. ερεπὶ ΤΗΎΥΤΕΗ ΠΟΟΟΥΤΕΙ ΜΤΕΎΠΒΩΚ. 

Γ΄ "ἘΣ δε δας θορεπο αὶ πορώλεε. εβὼκ επκᾶρ πηδλοφυλοο. ἐδ ἈἈΟΦΥΆΟοΟ Ἅε 
᾿ς ἀνβωὼκ ερρᾶι εποΐλεαλει αἱἴτ πη΄ 

ΧΧΧ,  δοώπε λε ᾿πᾶτε ΔΆ τ πρώλε βὼκ Ἐφου ἐἘοεκελδκ οὰκ πάλεθ- 
" ᾿ βθοκττ ἸδΟΟΥ πδρδλεκ Δ ΤΟΥ εχεαὶ ποδάαπρηο δοαπᾶτδοοε ποεκελδᾶκ. δα" 

Ροῦκρὸ δὴ ουόδτε (Υεῖ5 2 ἴ98}1.) ἣὃ ἈΣᾺ απ πῦρωλιε ἄγει ερρδι εὐπολιο ΔΎ 
πο δοντι ΟΡΟΚΟ οἷ ογοᾶτε ΔΎ ΠΕΎΘΙΟΑΛΕ “(0 πε ηρε ΔΎδι ΔΆ ζΕ ἡλλΟΟΎ. 

' ἈΣΔΆ ἍΔΕ απ πεζιρώλκε δυος ΦΡΔῪ ΕΒΟᾺ δΔΎριαε δι τοΥ 0 εὐτωδακδόκα ἐρίλκε. 

Ε":. πτεοριθε τε ΠΆΣἋ διυδαγο αλλ ζε ἈΚΑΛΟΟῪ δοζίπδιδο πτεορδειίλιτηο. 

τ Δβιτεδ. τεσορίλε ππΔ ΒΔ, 

1 Ἀερ, 11, 1το0-12. 

ἐΑ Κλ τς 

ὁοΪ] 5 1- 
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ι9.. ΠΏΘΗΡΕ ΝΟΔΟΥΔ ΕΒΟΛΔ οὴ άηδελα ἐρρᾶ! εσάβδων. τ΄ιωδβ 
δα πώηρε ποᾶρουρειᾶο ἄΎω πρλῖοδὰ ΑΔ ΔΎΕΙ Εβο0Ὰ 

δὴ Χεβρὼν ΔΎΤΟΩΛΑΝ Ὑ ἘΝΕΎΕΡΗΥΎ ΦΙΎΝ ΤΈΚΡΗΝΗ πτᾶδβδωπ' 
ποᾶ πιοᾶ ΠΚΟΟΎΕ Ἅε ποᾶ πικεοσᾶ. πεχε ἀΒΗΝΝΗΡ ἘΦΟΎΝ 
δὴ '’Ίωλβ χε ἄρ πὥηρε πηι ΤΩΟΥΝ ποεοβε ΦΙΘῊ Ἄλλος 
πεχε 'ΙωδΔβ χε ΔΑΡΟΥΤΩΟΟΥΝ. δΎω. ΔΎΤΩΟΎΝ ΔΎΕΙ ΕΤ- 
ἈΛΗ ΤΕ ΕὙΝΔΡ ἈΝ ΤΟΝΟΟΥΟ πρῶλλε πτε Βπιδαλῖν πῆρε Ηλι 
ΝΕΤῊΠ εἰεβογοθᾶι πηρε ποδου δ᾽ ἈΠ ΤΟΝΟΟΎΟ ορώώα π- 

6 ΤΕν πριλοδὰ ΠΑΔᾺΆ. δΔΎΩω ἃ πογὰ πογὰ δλᾶρτε πῖτᾶπε 
ἌΛπεθῚ ΤΟΎΣ ἃ πονὰ πογᾶὰ ΤΡΤΡ ΤΕΟΟΗβΕ ἘΡΟΎΝ ΕΠΈΟΠΙΡ 
ἌΧΠΕΘῚΙ ΤΟΎ ΔΎΡΩΦΥ ἐπκᾶρ, ΦΙΟΎΟΟΠ' ΔΎΛΛΟΥΤΕ ἐπρᾶν 35- 
πλιὰ ΕἸ ΑΛΑΔῪ ΧῈ ὙΆΛΕΡΙΟ ΠΝΕΠΕΙΒΟΎΝΟΟ τἀ! ΕἸΘΟΟΠ Φὴ τᾶ- 

τ βᾶωνπ. δΔΎω ΟὙΝΟδ ἈΠπΟλΕεΑΛλΟΟ εν ἄΟὙ ελλᾶ τε ἄοίθωπε 

ἌΧΠΕΡΟΟῪ ΕἸ λα  Ὺ δΔοστπ πὶ ΔΒΝΝΗΡ ἈΝ πρώλλε ἈΠΙΗΔ 
Θιθη ππρλοδλ πΑΔᾺ. ΠΝΕῪ ἈΜΔΎ ἍΕ ΠΟῚ πΠΟΛΑΝ Ὺ ΠΏΘΗΡΕ 
ποδρουρειᾶο τωᾶβ᾽ “ἡ ἀβειοδ᾽ ἈΝ ἄζδηλ᾽ ΔΖΔΗΔ ἍΔΕ ΝΈΡΕ 

ρᾶ Το ΔΟΩΟῪ εἐροο] θεὲ πουόδρυε. 

ΠΗῊῪΤ ποὰ ΔΒΝΝΗΡ. ΔΒΝΝῊΡ ε ΔΟΚΟΤΟ ἐπᾶρ ΟΎ εἐροο]" πε- 

ΔΕ ΔΕ ΧΕ ΕἰΕ ΠΤΟΚ ΠΕ ΔΟΔΗΝ ΕΚΠΗ Τ᾽ πο πεχδὰ δα ΧΕ 

1 ἄΝΟΚ πε πέχε ΔΒΝΝΗΡ πᾶο] ΧΕ ρᾶκῪΚ ΕἘΟὙΝ δ ΔΑ Η ερ ΒΟΎΡ᾽ 
πτόεπ οΟὙὐὰ πᾶκ οὴ πθηρε πᾶ πτβο, ππτεαπᾶηροπλειᾶ 

πυβιτο νᾶκ' ΔΎ 3πὲ ἀζᾶηΗλ ρρῆδοὶ ἐολεο! ΕβοΟἋ χπλλοε!. 
ΔΟΝΝΗΡ Ἅε δαογῶρ, ΕΤΟΟΤΟ δαᾶχε ΚΓ ΔΖΔΗΔ εὐχὼ 

ἌκλΛΟΟ πᾶο] ΧῈ ποιῦοκ ΕΒΟἋᾺ ψ“534101 ἈΠΡΥΎΡΔΚΟΤῪ πταᾶρδοτκ᾽ 

Ὁ 

23 

15 πιδηδειλι τ ΑἸοχ., ρτᾶθς, μάναεμ, --- ἢ οδρογρειδο αἴ 4115 ρτὸ σαρουΐα -- τες 

ἄγω εἰν δε δ τ ἐρρᾶϊ πᾶπρε πάρ ρλα πέκοον ΔΒ. ἄγω. 

᾿ 

πετδε ει φυφεδάος ον γα ϑθι» Ὁ 

ἀζδΗλ λε δπῶτ ποᾶ 
ἄἀ ΝΗΡ ἈΠΟΟΔΕΟ ΕβΟἋ ὅλλλο] εβὼκ εοΟὙΝ ΔΑ Η ἐρ ΒΟΎΡ᾽ εὐ 

ΚΡΗΜῊ Ξ- ΤΉΝ ΧρηΝΉν -- ποδ πιοδι ΠΒΑῸ6 ἴῃ ΠΠαΠῚ ΡΓῸ χαὶ εχαθισαν οὐτου ἐπὶ ΤῊΝ Χρηπ 

νὴν ἐντευθεν χαι ουτοι ἐπι τὴν χρήηνὴν εἐντευθὲεν --- (ὁ κδρ (510) ῥῬσὸ ακᾶρε --- “ἢ δΎει. 

ετάλητε ρῖὸ χαι πάρηλθον -- ΕὙΠΔΡ 54π6 εἰεβογοθᾶι (510), ὅσ. εν ἀριθμὼ τῶν παι- 
δὼν βε - "5 ὍΗΣ δλλδιο τε ΟΠ]. ΟὨΠῚ ΠΟΌΓ. τῇ χεῖρι 
- δ πογᾶ ποὺδ' ΤΡῸΤΡ ἀραϑβῖ ἃ ῥΊ. -- επεοπὶρ -- ἊΣ ις πλαγιον; στ. εἰς πλευρὰν -- ἐπκδ 

δραηάαϊ -- ππεπειβούποο -- τῶν επιβουλων --- “7 οΥποσ' ἀδαϑβῖ 1Π σγᾶθς, --- ὃ Δβειοδ, 
ΑΙοχ. αβισαι, ρ΄. αθεσσα -- Δε ΔΗᾺ -- ἀσαὴλ -- ςοά. ὁπ. ἴῃ πε εν ἀγρω -- Ὁ δ.) 

κοττῃ, ὅτ. ἐπεβλεψεν -- πδοι δ5 αθεβῖ ἃ ρτᾶβς. -- εκπητ ποωΐ δριηάατ --- "6 τυιβοιθο 

ἀεοβῖ ἴῃ σγ. οἵ Βεῦτ. -- πτεηπδπροπλειδ -- τὴν πανοπλιαᾶν αὐτου --- “δ δαππηρ (510) 

ν-- ἈΑΣΥ ΚΕΝ δα, ΘΙ. λεγὼν τὸ ἀσαὴλ τὶ ἈΚΠΡΊΤΡΔΚΟΤΤ πτδρδοτκ ῬΙῸ ιυγα "᾿ 

παταξὼ δε εἰς τὴν ὙῊΝ -- Ὁ ρῃ πῃ ἤΕΡΓ. οἵ Ὕ δι οἵἴἢ. ἃὉ ἴπ|1|0 χαι ποὺ εστι ταυταΣ 

ἐπίστρεφε πρὸς ιωὰβ τὸν ἀδελφον σου. 

Ν δ 

γιάμιν δωδεχα τῶν τεβοσθε 

εν 
Φν 

ὃ δ᾽ ογὸο 

Π Ἀδξρ. 11,.13-23. 

μόδα,» 

" ᾿, 

υπά «νῦν σὺν ἡροὺν» 
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Πάρον δ εοδ δυο οα β0Ἃ χκλλθο" ἀΒΕΝ ΝῊΡ Ἅε Δα ΧΟΤΟ " οοἱ. 2. 
 ποδπᾶφου ΤΟ ΔΟΥ ΧΗ ΕΧἮ ΝΟδΔΟΟΛΕ ἃ ὙΔΟΥΧΗ ΧΩ ΤΕ 
ΕβθΟἋᾺ ΠΡΗ ΤΟ ἄειδε ἐπκᾶρ, ΔΟσΛΟῪ ρελλ πλλᾶὰ ἐπὶ ΠΡΗ Τ᾽ ΔΎΩ 

Ο ΟΥΟΌΝ πὰ εὐδοπῶρ, ἐπλλὰ ππτὰ ἄζδηλ δὲ ΠΡΗΤΟ ΔΟΛΟΎ 
το δοτώσερ πβδρερᾶ το. ιωδβ λε Ἀπ ἀβιοὰ ΔΎΤΑΔΎ ποᾶ 

ς ΔΒεΕΝΝΗρΡ' ΔΎΩ πρὴ δοθτπ' ΠΤΟΟΥ Ἅε ΔΎΒΩΚ ΕΡΟΎῪΝ ἐπβου- 

Ο πο πνελᾶν ΠᾶΙ ΕἸῸΝ ΤΈΡΙῊ ΠΥΈΘ᾽ ΤΈΡΙΗ Ἀπχᾶϊε πῆτε τᾶς 
" Ββδών, ΔΎσοΟΥΣ, Ἅε πόὶ πϑηρε πβενιᾶλαιν πᾶὶ ΕἸΤΤΟΎΗΡ, ποὰ 

ΒΝ ΝΗΡ ΔΎ ωπε 6: ΝΕΎΕΡΗΎ" ᾿ὐχο, ρρβιῆιν διχτ τὰᾶπε 345- 
ΟὝΝΟΟ πουῶτ. ΔΎΩ ΔΒΝΝΗῊΡ ΔΙ ΟΥΤΕ ΕβθοῸᾺ εἰὐδβ᾽ ἴνρ.ξ:. 
τι ΘΟΪς τ 

"δ ΤῈ ΟὟ πε πτνᾶχοοο ἂν 3 πεκᾶοο ΠΟΕΔΟ ΕὙΠΗῪ ποᾶ 

ἹΕΥΕΡΗΥ. πεέεχε 'Ϊωὰβ χε εἰοπρ, πόι πχοειῖο χὲ ἐπε πκώᾶχε 
ρε πλᾶοο πᾶ δώ .ὐὧᾶ φ'ΤοΟΎΕε. ἐρεὲ πουᾶ ποσὰ πΗτ' ποᾶ πὸ- 

ΟΝ. ἄγω ᾿τ΄ωδὰ Δοοδ᾽, Ἄπιζε ΟΝ ΤΟΔΆΠΙΣΞΕ ἃ πλδοο ΤΉΡΕΩ 

Ὁ ΕὐθοΟἍ ΔΎΣΟ ΕὙΠΗῪ ποὰ ΝΠΕΎΕΡΗΥ. ΔΎΩ ΔΟΕΝ ΝῊΡ ,41Ν 
᾿ Ἰρώλλε ΔΎΒωκ ερρᾶϊ πελάντπ ΝΠ ΤΕΎΘΝ ΕἸ ἈΑΔῪ ΔΎΩ 

᾿ΔΎΧΙΟΟΡ καπιυρΆ ἀ ΝΗσ᾽ ΔΎΛΛΟΟΘΕ ΟΝ τ πεφρων ὑΤΉρεοσ᾽ ΔΎΕΙ ἡ (ο]. 2. 
Ρᾶϊι εὐπᾶραλλβολη. ιωδβ λε ΔΚ οα ΕΒΟᾺ εὰ ΒΝ ΝΗρ᾽ δα- 

Δ ΒΟᾺ ἀκλλος ἀρτπάαϊ -- πο δ᾽ Ἀοολ ε (510) -- Εεβ0ΟἋ ΠΡΉ ΤΟΙ, ΚΓ. ἐκ τῶν οπίσω αυ- 

᾿επκδ ὃ, -- ἔχει -- ϑέια τιλλὰ, ΕἸΤῸῚ ΘΗ ΤῸ Ρργὸ ὑποχάτω αὐτου -- απΐθ ΟὙΟΤ ΟΠ]. εἐγε- 

ο- - - Ἰὐλατωδέρ (510) -- πβδιρερδ τε -- ποδϑ,.... τς 5 ἐπβουύπος -- ες του βουνοῦ 
-πεέμδι - αἀμμαν -- ΕἸ  τερὶη πτεθ, στᾶθς. ἐπὶ προςωώπου γαι --- 55. οὶ ΠΕΎΕΡΗῪ 

"Ξ εἰς συναντησιν μιᾶν --- “δ τεκοηβε, σγ. ΟΠΊ. σου -- ΕὙΟΟΥΘΟῪ ΡΙῸ εἰς νιχος -- ΧΕ 

τϑδιοογω: Ἡ ποοῖωε “ποδε, σ΄. οτι πιχρὰ εσται εἰς τὰ εσχᾶτα -- ἡ πεΚΆΔΟΟ 118- 

 α πεγερην, στ. τῷ λάὼ ἀποστρέφειν ἀπὸ οπισῆς τῶν αδελφων ἡμῶν --- ὅϑιώδα (510) 
τ κηοδΆπιζε δι ΤΟΔΆΠΙΡΞ -- ἐεσαλπισεν τὴ σαλπιγγι -ἰῺῆΗξπλδοο... . ὦ Εβ0Ἃ 

ΡΙΟ χαι ἀπεστησᾶν πᾶς ο λαᾶος -- ΔΎΔΟ υϑ6π|6 ἴῃ ἄποηι, ἘΣ χαι οὐ χατεδιωξαν 
οπισω τοῦ ἱἰσραὴλ᾿ χαὶ οὐ προςεθεντο ετι του πολεμεῖν --- "9 Δα ειτηρ (5ἰς) -- ροβῖ τς 
ΤΕΎΟΝ ΟΠ]. τηρο -- ἀπεῴρωπ -- ἀὐουζΑρνο δταθς, παρατεινουσὰν --- ὃ χγκώτε 
ποδ. -- ἐπεσχεπησᾶν -- αὐἵζ ΔΕΔΗἋᾺ -- ΠΟΡΥ, εἴ Ὑ]Ρ., στᾶθς, ΠΑΡ. ᾿πἰτο ν. 5684. -- ΔΎΘΕ 

: δύο Εδλλονυ ασϑθηΐ ἴῃ στ, οἵ ἤΠορτ., Οοιαρίαϊ, Παρ. οὐ πεπτωχοτες --- δ΄ “τ πε- 
ΤΟΥῊΡ, ποδὶ ἀβειπηρ -- τῶν ανδρων αβέεννηρ. -- «ὐοαῖττ πιθε, ΡΥ. τριαχοσίιοὺς εξη- 
. κοντ αὶ -- ΕὙῊΗΠ Εροῖὶ ΡΙῸ πὰρ αὐτου. ἥ 
πς- Ε 

Π Προ. 11,24-3τ. [24] 
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3 ἘρΟ. δγοι Ἅε ἡδζδηλ ΔΎΤΟΜΕΟΣ ολὰ ΠΤ ἄφοο ἀπό τ δὴ 
Βεθάεελι' ἄγω ΔΎΒωκ παι Ἰ᾿ωδ β΄ ἈΝ πρώϑλε 'ΤΗΡΟΎ ΕἸ πλς- 
ΞΔ] ΜἸΤΕΎΘΗ ΤΉρΕΟ ΕἸ Ἀλλ Ύ ἃ ΠΟΎΟΕΙΝ ὡὧᾶ ΔΎ ΟΝ, ΧῈ- 

πὶ βρὼων. πποΐλελλοο Ἅε ἄοφωωπε ἐπερουῸ ΟΥ̓ΔΕ πηι ποᾶ- Ἷ 
ΟΥ̓Δ ᾿ΔΎΩ ΟΥ̓ΔΕ πΗὶ πλδλ' πηὶ ΠΛΔᾺ πεο ΕΘΗ ΔΎΩ ΕΟἸΝΗΎ 
ετ ἄ Χρο᾽ πΠΗὶ Ἅε ΠΟΔΟΥΔ ΝΕΟΝΗΎ ἐερρη βε' ΔΎΩ ΕΟἸΝΗΎ εερδώβ, 

3 ΔΎΧΠΟ Ἅε πρῆηρε ΠΝ ἌΔᾺ δὴ Χεβρὼν ἄγω ποώερπλλισε, 

ὃ πὲ ἄκνν᾽ πώηρε πᾶροινᾶδβ τεορδηλιτηο πορλεροδΎ 
πώηρε πε δίλεβ᾽ πηρε πδβειγεᾶ τεοριλε ππδβ δια πεᾶρ- 4 
ἈΛΗΔΟΟ᾽ πεοιλλεθι λα Τὶ ΠΏΘΗΡΕ πὲ ἀβεοᾶάλωλα πῶηρε »“"““[ιᾶδ- ἢ 

« ἂ τώεερε πεθλα ΠΡΡῸ πΤΈοΙρ ΔΎΩ πεολλρ ΠΤ ΟΟῪ ΠΏΘΗΡΕ ᾿ 
πε ἀλονειᾶο πηρε πῷφεγεθ'᾽ παρ  ΓΟΥῪ πώηρε πὲ ᾧδίλλειᾶο ᾿ 

5 πῶηρε δ βθίλ δ δΎω πώηρε πεγσᾶὰλ τέοριλε πᾶ λ᾽ ΝᾶΙὶ Ε 
ὁ ΔΎΧΠΟΟΥ ΝἌΔΎΕΙΆ Οὴ Χεβρὼν. ππτερε “πποΐλελλοο Ἅε πε 

Θ΄ πη! ΝΟΔΟΥΔ ΔΎΩ Φὴ᾽ ΤΆΛΗ ΤΕ ἍΜΠῊΙ: ΜΠ ΑΔΎΕΙΔ᾽ ΔΒ ΝΗΡ Νεσ-΄ 
Ἰ ἄθλδΟτΤΕε εχελλ ΠΗῚ ΠΟΔΟΥΔ. ΟΔΟΥΔ ἍΔΕ πὲ ΟὙΠΎΤ ΔΩ ἈΜΔΎ. 
ΠΟΥΠπδΔ,ΔΛδΔΚΗ ἐπεορὰν πὲ εοφᾶ τώϑεερε ΠΕΟΥ Δ΄ ἀΎω ᾿εβοοθᾶ 

πΏΗΡΕ ΝΟΔΟΥΔ πεχδο ΕΡΟῪΝ ΟΝ ΔΒΝ ΝΗΡ χε ΕΤ θεὲ ΟὟ ἄκβωκ [ 

8 ΕΦΟΥΝ δ Ὑπδλλᾶκη πᾶν. δΎω ΔΝ ΝΗΡ δον τ ελᾶ- Ὁ 
τε ετβϑε πᾶχε πιεβοοθᾶι πεχὲ ἀβπΝΗρ χε Ἢ τἄδπε ἄποκ. 
οὙἂπε ΝΟΎΦΟΡ τε εἄϊειρε ΝΟΥ τὰ ΞΨΠΟΟΎ "10 πΗὶ ποδοΥ δ᾽ ΔΎ. ΐ 

ΕἾΒΕ ΝΕΚΟΝΗῪ ΔΝ ΠΡΑΚΝΟΟΟΎΝ Ἀἰπίπωτ εἐρὰ ΤῊ ΝΆΔΎΕΙΛ',, : 
ΔΎΩ Π ΉΤΟΚ ἈΧΜΠΟΟῪ εἐκκωτε ποὰᾶ ΟὙρῶΣ ΕΡΟΎΝ ἐρο! ΕἸ Βεὲ οὐ- τ΄ 

9 Ορλε, Νἅᾶϊ ἐρὲ ΠΝΟΥΤΕ ΔΎ πᾶ ΒΝ ΝΗΡ ΔΎΩ “ΝΙΚΟΟΎΕ εὐϊεου-Ὃ 

ὁ βεθάεεα -- βηῆλεεμ, -- τΤηρου ροβῖ πρώσλε οἵ ετακαδν ροβίῖ τηρεο ἀρβαηΐ ἃ σΥ. 

- ΠῚ, ὁ οὐλε Ρ15 -- οὔτε -- ὅ δρζίηδδβ -- ΑἸοχ. ἀχινααμ., στ. ἀχινοομ, -- τεορδηλι- 
ΤΗΟ -- τῆς ιεσραηλιτιδος - ὁ πῴῶηρε δ15 ἀραηάαῖ -- Δ ΆΕΒβ -- ΠΟΡΓ. ΝΟ5 οσὐαηι Ὗα]Ρ.».. 

51. δαλουια -- πώηρε πδβεισεδ..... πτδραληλοο (510) -- Πθργ. εἴ α]ρ.», δῖ. τῆς αβι- 

γαιας τῆς χαρμηλιας -- πεοιαλερι ολατ ΡΙῸ χαϊ ὁ τρῖτος -- εθώκε͵ δαῖ. θομμεῖι, τ 

81. θολμι -- τεοὶρ -- γεσσιρ --- ὦ περλαϑο τον πέθηρε πε, σι. ὁ τέταρτος -- δίλο- ξ 

πεῖδο -- ΠΕΡΓ. εἴ Ὗα]ρ., δῖ. ορνιὰ -- φετεθ -- ΑἸεχ. φενγιθ οἵ ψαΐϊ. φεγγειθ, στ. αγγιῦ 
- Φδλλειδο ρῖὸ σαφατιὰ -- ΔΒΤΑΔᾺ -- αϑιταλ --- ᾽ ροβῖ ΔΎ ΟΠ]. παλεροοον ΠΘΗΡΕ Ἷ 

πε ἰεθερᾶδαι -- ΕΥ̓ΔᾺ -- αιγαάλ --- ὃ Ομ. ἃ ἰηιτῖο χα ἐγένετο -- ροϑβῖ ρτίπηαμη δ᾽ ᾿ 

ΟΠ, ἸΤΆΛΗΤΕ 1... --- ἴ επεορᾶῃ πὲ -- πϑρτ. οἵ Να]ρ., Βῖαθς. ΟΠΔ. -- ΙΕΟΥἋ ΡΓῸ τωἋ ᾿ 

- ἧετβε πδχε πιεβοοϑᾶδι -- Περγ. α]σ. οἵ Ναῖ., βρῖ. περι τοῦ λΌγου τουτου τὼ 
ιεβοσθε -- ροβῖ αἰζοσιιπα δβηππηρ ΟΠΊ. οπὶ ΠΕΡ. πρὸς αὐτὸν -- ΔῊ τᾶᾶπε. πους 

δὸρ (51.) τε ρζὸ μη κεφαλὴ κυνὸς εγὼ εἰμι -- ροβῖ ποδου Ἃ οὔ. τοῦ πᾶτρος ᾿΄ - ὙΑΝΗΝ ; 

ΟΠΗΥ, ΒΓ. ἀΌ5406 σου -- ΠΆΔΥΕΙΆ, ΡΓ, εἰς τὸν οἰχον δαυιὺ -- ̓ ς ΟΥ̓ΘΟΣ ἀβοϑί 1ῃ δίαθς, 

- ετβε ουορίαλε, β΄. ὑπὲρ ἀδιχιας γυναῖχος, ̓  ἕ 

ἕ 
1 Ἀερσ, 11, .32..--- ΠῚ, ττὸ. 
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᾿ς ΔΡΟῪ εἐροο χε κάτα θὲ πτὰ πχοεῖο ὡρκ ΠΆΔΆ᾽ τῶᾶϊ ΤῈ θὲ 
τ εὐνᾶδο πᾶς ΞΨΚΠΟΟῪ ΠΡΟΟΥ ετρᾶδοει ΠΤΑΎΛΝ ΤΡΡΟ ΕΒΟᾺ δ, 3 1 
᾿ς πῆὶ πΟΔΟΥΔ᾽ ΔΎΩ ετᾶρο ερᾶ Τῇ ππεθροῆοο ΠΆΔᾺ εχεῖι 
ἢ πΙηλ᾽ ΔΎΩ εν ΙΟΥ̓ΔΔ χιν Ἅδην ὡὧᾶἂ βεροᾶβεει. δύΎωῳ ιεβο- 
Ε΄ οθδᾶ! Ξλπεοζυδῖχε λᾶδΎ δᾶρως πὰ ΒΝ ΝΗρ' ΧΕ πα ρϑοτε ΘΉΗΤΕ 
ἢ πε ΔΎΩ ΔΒΝΝῊΡ ΔΟΧΟΟΥῪ ΟΝ Βδι ΝΕ ἐρᾶ ΤῸ πδ΄ ἐρρδᾶ!ι 

᾿ς εθελδαι' πλλᾶ ΕἸ ΠΡΗΤῸΙ εὐχὼ κῖλλοο πᾶς χὲ ολλιπε ππτεκ- 
' μὰ ΔΙΔΘΉΚΗ πλλλλδι ΔΎΩ εἰ ΤΟΟῪ πἄζυωπε πελλλλᾶκ ΤᾶκΚ ΤῸ 
ΠῚ ἜΡΟΚ Ἀ.ΠῊ: ΤῊΗΡΟ ἈΜΠΙΗΔ. πεχε ἌΔΎΥΕΙΝ τᾶα χε κἄλλως ἄ ΝΟΚ 

ὄντι τηδολλινε πλδκ ΝΟΥ ΔΙΔΘΎΚΗ πλὴν ᾿οΎᾶ χε ΝΟΥ πε-᾿ 
ψ- ζῶν Ἄκλλ0 6, ΠΤΟΟΤΚ᾽ χε πυνᾶζει ἀν ἘΡΟῪΝ ἐρορᾶϊ ἈΣΠΕΚΙΝΕ 
μ πᾶ ΔΕ ΧΟΛ τύϑεερε ΠΟΔΟῪΣΔ εκν ἃ ΤΛΑΝ Τ Εροι!. ΔΎΩ 

τ ΔΕ ΧΟΟῪ πον βδκθινε ἐρᾶ Τὰ πιεβοοθᾶ! πῆρε ΠΟΔΟΥἋᾺ 

τω Ἄλλλοῦ πἶδο ΧΕ ἃ πᾶὶ ΝΎΔΟΘΙΑΛΕ ΛΕ ΟΔ τῶι ππτᾶι- 
ΧΙΤΟῸ δὰ .ε ΑΝ ΎΔΤΟΒΒε ἦτε ΝΑ ΔΟΦΥΔΟΟ. ἄγω δα- 
ΧΟΟῪ ΠΟῚ ᾿Ιεβοοϑδᾶ! ἄοβιτο ΠΤΟΟΤΕ ΝΦΔΆΤΗΣΔ πώηρε κ- 

Ἵ ͵ ελληο. πεορᾶϊ Ἅε ΝΕ ΟΎΗΡ, πος ᾶρρδι εβᾶρδκει ΔΎΩ 

 ΔΒΝΝΗΡ πεχδὰ π δε χὲ κοτκ πυβωκ' ΔΕΚοτο Ἅε δαλλοοίθε. 
ἘΦΝ 
᾿ 

 πεέχε ΔΒΝΝΗΡ ΕΘΟῪΝ ἜΒΗ ΝΕΠΡΕΟΒΗ ΤΈΡΟΟ ἈΧΠΙῊΔ εὐὔχὼ 35- 

0 τρέρΡρο ΕΝ ΤΗΎΥΤΕΝ. ΤΕΝΟῪ 6εΕ ἄρ᾽ πᾶ! χε πχοεῖο δΔα- 
ἴν σᾶ χε ΕἸ βεὲ ἌΔᾺ εὐὔχὼ φϑϑλοο ΧΕ Εβ0οἋᾺ οΙ ΤΟΟΤΟ ΠΑΔΎΕΙΆ 

Ν [ἀοϑλο ΔἋ εἰν ὰ ΤΟΥΧΕ ΠΙῊΣΔ ΕβΟΧ δι ΤΟΟΤΟῪ πη ἈΔΟΦΎΖΔΟΟ 

; ΔΎΩ ΕἸΤΟΟΤΟῪ ΠΝΕΎΧΑΧΕ ΤΗΡΟΥ. ΔΔΒΝΝΗΡ Δε Δηᾶχε ἈΝ 

᾿ ̓ ππεβεπειλ αι: ΔΎ δαβὼκ πόὶ ΔΒΝΝΗΡ ΕἸΥ̓ΔΎΟ εἐρρᾶϊ τελλᾶ- 
᾿Ω ., 

ἃ 

ἄχε ΝΆΔΆ ΟΝ Χεβρὼν πῶδχε πᾳ ΝΎ ΔΎΡΔ τ ΔΟ ἈἈΠΙῊΔ ΔΎΩ 

"" πεν γδυρᾶνδα ἌΛΠΗ: ΤΉΡΟ πβϑεπειδαλῖν. ΔΒΝΝῊΡ Ἅλε δα! 

ΟἽ χεπεοδιχε. εν νος τδβηπηρ, σΓ. οὐχ ἡδυνασθη ετι αἀποχριθηναι τῷ αβεννὴρ 

με. 15 ϑελδαι -- Ας θηλαμ,, στ. θαιλαμ. -- ροβῖ ἩΡΗΤΟ οπϊ. παραχρημα -- δαὶ 
ἀροκιῖ ἴῃ ΕΓ. --- ἰὄπδοὶ ροβῖ Ἄδυει: αρϑβί ἃ σι. -- πο Δ ΘΎΚΗ (510) -- δι - αἰτου- 

τ μαι-- χε πδίθει 5406 δι ῬΓῸ λέγων οὐχ οψει τὸ προςωπὸν μου εᾶἂν μὴ ἀγαγης 
ΡῈ εκπδτααττ' εροι, στ. παραγινομένου σου ιδειν τὸ προςωπὸον μου --- 14 

[πὸ 

δ} ἀθαϑῖ 

πὴ δ΄. -- τ" πτοοτο ΡΙῸ παρὰ τοὺ ἀνὸδρος αὐτῆς παρα --- 'ὃ πεορᾶι ἍΕ ΕΘΟΎΗ, 

᾿ποώο, ροΓ. χαὶ εἐπορευέτο ὁ ἀνὴρ αὐτῆς μετ᾽ αὐτῆς χλαιων οπίσὼ αὐτῆς -- Βδρᾶκει 
κ᾿. πο Ἂν 

"-- ψαῖ., σίαες, βαράχιμ, -- κοτκ πυϑώκ, σσ. πορεύου ἀνᾶστρεφε -- Δαακοοε ἀραηάαϊ 

1 πε δν ἀθοϑῖ ἃ ῥυ. --- “ἢ παι ροϑβῖ ἄρι ἀραηάαί -- ἢ “πὶ πκεβεπιδαριης, ΑἸοχ, καὶ γε 
ἐν τοῖς ὡσι βενιάμειν, ΡΥ. ΟΠ... χαὶ γὲ -- ἈΚΠΤΗᾺ, 6Γ. (πὶ ΠΟ. ἐν οφθαλμοις ἰισραὴλ 

- χγὼ πειτδύρδηδα ..... πβεπειδιαιῖε (5ις), ΑἸοχ, οἵ γαῖ. -- Πεῦτ. χαι εν οφθαλ- 

μοις πᾶντος οἴκου βενιάμιειῖν, 5Γ. Ομ. πᾶντος. 

Π Κερ. ΠΙ, 1το-20. 

Ἷ 00 ΔΎ ΧῈ ποΟΔΟΩ ΔΎΟ ἔπ τ ΠΟΟῪ ΤΕΎΝΚΟΤΕ ποᾶ ΔΑ 

Ἐ ΘΟΪ Ὁ: 
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ερᾶ ΤῊ ΝΝΆΔΆ ερρᾶϊ εχεβρωπ' ἐρὲ ΧΟΥΩΥ πρώυλλε παλαδο 

ἌἋΔΆ Ἅλε δό!ρε ΝΟΥΦΟΟῪ ποὼ ἐδ ΝῊΡ καθ πρώλλε ΕἼ πλλαλᾶ 4- ᾳ 

3] πεχὲ ΔΒΝΝῊΡ ἘΡΟΎΝ οὴ ΔδΔλ᾽ χε ἔνδ' ΤΟΝ τἄβωκ. 
τᾶοωοτρ, ὧᾶἂ πᾶχοειο ἈΧΠΙῊ Δ ΤΉΡΟ πτδολλιπε παλλλᾶκ πτᾶτο 
ΔΙΔΘΎΚΗ᾽ ΠΚΕΡΡΡΟ ΕΧΩΟΎ Θ᾽ ΝΕΈΤΈΡΕ ΤΕΚΨΎΧΗ ΟὙΔΟΎ ἄγω, 

Ὁ ἌΔΎΕΙΆ δοκώ Εεβ0ἋᾺ πᾶ ΒΒ ΝΗΡ ἈΛῚ πρώλλε ΕἸ πλλλλᾶο. πραῖ- 
δΙΥὰ λε ΔΆ ἈΜΝΠ[- ΝΕΤ ΝΑΛΑΔΎ ΔΎΕΙ ΕβΒΟἋ οὰλ ΠΕΧΕΤ ΔΟΎΡ 

ερε Οὐᾶζθη ποΐλεο πελλαδ νυ ΔΒΝΝΗΡ Δὲ πὸ ρᾶρτη ΠΆΔΑ , 
Ὁ ΘΝ εβρὼν χε πὲ ΔηΟΎωΤΒ Εεβ0Ἃ δὴ ογειρυπη. ιωδβ λε. 
ἈΝ πεύρβάηηζθε ΤΉΡΟ ΔΎΕΙ ἄγω ΔΎΤδλλε Δ 8 εὐχὼ λλλοο, 

χε ΔΒΝΝΗΡ ΠΌηρε ΝΠ ΝῊΡ δΔ6}! ἐρὰ ΤῸ] ΠΆΔΎΕΙΆ ΔΟΜΕΒῊΝ ΕβοᾺ 
κι δβωκ Φὴ᾽ ΟὙΕΙΡΎΝΗ. ΟΡ ΤΕΥΝΟΥῪ λὲὰ ἴωδβ βὼκ ἜΘΟΥΣ 

ωᾶ ἍἌΔΆ πρρὸ πεχδᾶο! πᾶς! χε ΟὟ πὲ πειᾶχε ππτἄκδδο" εἰσ 
9. ΔΒΝΝΗΡ δα εἰ ἐρᾶ Ὑκ ἄκκδδο εβολ δαθὼκ οὴ᾽ ΟὙΕΙΡΎΝΗ. πΥ- 

ΟΟΟΥΝ ἂν ππτ κἄκιᾶ πΒ ΝῊΡ πηρε ΠΝῊΡ χὲ πτδοει ἐπερ- 

ΘιΑΝ λλλλοκ ΔΎΩ εειλλε ΕἸΤΤΕΚΟόΙΝ ΕΒΟἋΔ ἈΚ ΤΕΚΟΙΝΙ ΡΟΝ ΔΎΩ 

90. ξεῖνε ἐρὼβ πα πτἄκᾶδυ. ιωδβ Ἅλε δδ!! εβ0Ὰ διτοῦτ 
ἌΧΠΡΡΟ Δ ΧΟΟΥ πρηβδᾶιϑῖνε οιπᾶ ΡΟΥ πᾶ Β ΝῊΡ ΔΎΚΤΟΟΩ ἐπᾶ- 

81 ΦΟῪ ὁοὴ τώωτε ποιλᾶλι' ΔΎω ἌἈΔᾺ πΝεΕΟΟΟΟΥΝ ἂν χε ἀ,ο 

'ωδβ κτὲ ΔΒ ΝΗΡ εἐρρᾶϊ εὐχεβρων τ΄ωδβ Ἅε δοοοκὸ ποᾶ- 
οπρ ΝΎΠΥΣΗ δλευδᾶε ἊΝ ΔΒΝΝῊΡ εα0 ΠΈΡΟΟ ἐροῦ" ἄαπᾶ-, 
τδοσε ζλλοο δι πλλᾶ “ΕἸ ἈΑΔῪ διχν ΝΟ δΔΟΟΛΕ ΔΟΛΑΟῪ ΕἸ με 

95. πεοοΟβ Νά σΔ ΗΔ ποὸν πιώδβ. ἍἌΔΎΥΕΙΔ λε δοο τΤελΑ πεχᾶθ 

χε »πποὰ πᾶὶ ουᾶδβ ἄνποκ ΔΎ ὙΔΆΛΝ ΤΡΡΟ πηᾶρρελ π- 
9. ΧΟΕΙ͂Ο 9ἃ ἐνῷ Ἐπεέονοβ πᾶ ΒΝ ΝΗΡ πηρε πνηρ. δΎωῳ ερε Νᾶι 

εἰ εν τᾶπε πιωδ β΄ ΔΎω εχεέλὶ ΠΗῚ 'ἕΤΉΡΟΙ ποτ΄ πο τελοο 

ὡχὴ Εεβο0ᾺἋᾺ ρλ πΗὶ πιῶδβ πόὶ οὐρῶλε εὐχᾶρλα ΔΎω εὐσοβδ᾽ 

50 δλοππηρ (510) ---- ᾿Ὃ ροβῖ πδίχοείο οπἹ, τὸν βασιλεα -- πακλαδκ -- ΠΟΌΓ. οἵ ναυϊς.,». 

δτ. μετ᾽ αὐτου - ἸπΥδΔᾺ ᾿δ ΘΎΚΗ (510) ΡΓῸ διαθηχὴν -- εκώου ἀραηάαΐϊ, οἵ Ροϑῖ πεζτερε. 

ἀοβίἀογαῖαῦ τΉΡΟΥ -- Ἀπ πρώλλε ετάλαλδο ΡΙΓῸ ΔΕΌΪΡῸ5 οΓ. χαὶ ἐπορευθὴ εν εἰρηνη 

-- 33 ρῃῃ. ΔΌ ἱπῖϊ. χαι ἰδοὺ -- κατ πεττακαλδν ΡΙῸ χαὶ τωαβ -- ζετ ἌΟΥΡ ἈΘδο ΙΒ 

σ΄. εἐζοδιας, 564 1 Εδρ. χχχ, ὃ γεδδουρ -- πε δϑονιυδδς ἘΕ ΟὙΕΙΡΎΠΗ (εἰς ῬαΒ51π1},. 
δι. ἀπεσταλχει αὐτὸν χαι ἀπεληλυθει εν εἰρήνη --- “ὁ τ πτεύπον ἀρυπάδι -- ἈΣᾺ 

οἵ 564 ΘΠ5 τῖδιο! πος ΠΟ πειῦδκε δηΐθ τ τᾶκδδοι ἀΡΒΌΩΐ ἃ οΥ. -- πεῖς ἄκκδιδιο! ςοά. 

οὔ. χαι τινὰ τ' --- "ἢ ἜΚΠΉΡΗ ΡῖῸ τοὺ δαυιδ -- οἰἌδαι ῥχο σεειραμ,. ---- χε δ τωδβ Κτε 

δβππηρ, ΡΤ. χαὶ ἐπέστρεψε τὸν ἀβεννὴρ -- Δα οοκα, δ΄. χαὶι π-. εν αὐτὸν -πα- 

ὠδχε τ ΔΒ ΠΗΡ Ρ͵ΓῸ λαλησαι πρὸς αὐτὸν -- του -- πκρος! -- διττ πδ΄ Ἀοολε Οἰο), ΞᾺ 

δῖαθο. εἰς τὴν ψοαυν --- “ὃ Δηοώτερι..... ἈΜΠΟδ. δι ΡΙῸ ἥχουσε μετὰ ταυτῷ χαὶι 

Ἢ 

εἰπεν --- “ὃ ογρώαλε εὐὐχᾶρακ -- γονορρυής. 

Π Κορ. 1Π,.21-29. 

“ 

ἷ 

; 
“ 
ϊ 
᾿ 
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ἢ ΔΎΩ εὐδλλᾶοτε πΟΥΟΎρᾶο ΔΎΩ ΕἸΦΗΥ ΟΝ ΤΌΗβε ἄγω εαρ- 

᾿᾿ ὅρωρ, ποεικΌ. ιτω᾿ωὰβ Ἅε ἊΝ ἀβιοὰ πόσον πευσορό εᾶ βεν- 

ο΄ ΜῊΗΡρ΄ ΕἼ βε πᾶι ΔΎΛΛΟΟΥ ΤΟ ΕβῸἋ χε ΔΟΛΛΟΎΟΥΤ ἈΛΠΕΎΟΟΝ δ. 

᾿" πποΐλελλοο πτδοκυπε ρὲν σᾶβδων. δύΎυω ἌΔΥΕΙΆ πεχδα 
᾿ς ἕδοΥΝ δὴ ’Ί΄ωὰ 8 ἀγὼ ροῦν δκὲ πλᾶοο ετνλχλαδα" χε πώ, 
ἔῃ: ΝΝΕΤΉΘΟΙΤΕ ΝΜ ΤΕΥ ΝΑΛΕρ ΤΗΥΤΕΝ ΝΘΕΝΟΟΟΎΝΕ ἘΠ ΤΕΤΈΝΝΗΡΕ 

ὴ δίθη. πᾶ Β ΝΗΡ Πρρο Ἅε ἌΔΎΕΙΆ πεορλόοςθε ποὰ ποδλοῦσ εὐ- 

ἼΝ εἰ ἌλλλΟο] ΕβΟΔ. ΔΎΩ ΔΎΤωλλεΟο ΝΑ Β ΝΗΡ οὴ Χεβρωπ' 

᾿ προ λε δαηαειϑρᾶς εβ 0 ἄοριλλε ΟΝ Νεο δι κ᾽ ἐχελα πο τ ἄφοο 
[ - 

Ἂ πκελδᾶοο ἄσριλλε ἐδ ΝῊΡ. ΔΎΩ πρρὸ δύ τΤΟεΙΤ εὰ ΒΝ ΝΗΡ᾽ 

᾿ς εὐχὼ Ἄλλο χΧὲ κΚἂ τᾶ ΠρΔΟῪ εἐπᾶ ΒΔ ἋᾺ ἐρὲ ΔΒ Ν ΝΗΡ πδλλΟΎ" 

᾿ς ΜΈΕΚΟΙΧ ΕἈΑΠΟΎΟΘΟΝΦΟΥῪ ΝΕΚΟΎΕΡΗ ΤΕ ἈἈΠΟΥΤ ΔΔῪ ΕΝ ΠΔΙΆΗΟ 

 ΔΎΟΔΑΠΙΖζΕ πὰκ που δ ὙΠπΟ᾿ ΔΘ ἌΆΠΆΚ ΤῸ ΕβθοᾺ ππῆηρε Ντᾶ- 

ὦ πολλειδ᾽ πλᾶοο ΤΉΡΟΩ δοονωρ, ἜΤΟΟ ΤΕ Εἐριλλε Ερο!]. ἄγω Ὁ 

“λα ΠΟΙ πλᾶοο ΤΉΡΟ ἈΠΗΔῪ ἈΠΕΚΒΟ ΕἼΤελλλλε ἌΔΎΕΙΆ που- 

᾿ δός: ΧΕ ἴδ! Εερὲ ΠΙΟΥΤΕ ἀΔῪ πὶ ΔΎΩ ΝΙΚΟΟΎΕ ΕἸΕΟΥΔΟΟΥ 

Ε τροι χε ἐρτῶλ πρὴ ρῶτπ πίηδουϑι οεικ ἂν οΟΥὙλε πνδοε 

ον ΔΝ. ΔΎΩ πλδοο ὩοΑ ΔΎΕΙΛΑΕ ΧΕ πρρο ΔαΡΘΉΒε 

᾿ ΠπΙῊΔ Ἅε ΤΉΡΟ ΔΎΕΙΜΛΕ δκς σθθεκῷ ΕἸ ΔΎῪ χὲ πτὰ πι- 
τ πὲ ἂν ΘΙ ΤΑΣ ΠΡΡῸ ΕἙΝΛΟΎΟΥΤ πάβ Νηρ. δΔΎω πεέχε 

εἶ ΡΡρο πνοολλοδκ ΧῈ ΤΕΤ ΠΟΟΟῪΝ ἂν χε ΟὙΝΟδῦ πᾶρχων δε- 
ΔΟΥ ἌΛΠΟΟΥ ολλ πΙῊΔ δΔΎω χε ἄποκ πὲ ΠΟΦΗΝ 

. . . . . . . . . 

ΥΝ δ εσβε πᾶὶ δΎΛΟΟΥ ΤΙ ἀραηάαί ---- δ! ροβῖ πἌδος οὔ]. 'ΤΉΡΤΙ -- ποδὶ π|δ᾽΄ οδ΄ εὐαει 

ΠἌΚΟΓ] ΕΒΟᾺ ΓΓῸ οπισὼ τῆς χλινὴς --- ὅδ τ’ πεοησίκ ἀραηάαῖ -- ροϑῖ πκελδοο οἵη. 

ὃ ἔραα π- εδιοσττηρ (δἰο) -- ἢ παδιληο -- πεδαις -- ΔΥοΔ Ἄπιξε πᾶκ πουσάτπο, σι. οὐ 
[ ᾿προςηγαγεν ὡς ναβαλ -- πτδπολκειδ. ρτὸ αδιχιας --- δ ἀπηδν Ἄκπεκβο ἐδ γε 071- 

βονιϊ, 50. ἔθη ρΟγῸ νϑδρογίϊπο, αὐ άαΐ -- φοοοιῖ...... ἩΒΟᾺ ΡΓΙῸ ετιὶ ουσὴς Ἡμερᾶς -- εροι 

ἀθοδῖ ἃ 8. -- ΟΥ̓Ἅε 5686 ἴῃ ἤποηι, οΓ. ἡ ἀπὸ πᾶντος τινος --- ὅὉ χε πρρὸ δΔέΡρϑηβε 

δραπάαι πίη ἤης οπλ. εἐνωπιον τοῦ ἜΣ ΝΣ Φ  ο1 ριη. 80 πη] πᾶς ο λᾶος χᾶι -- τᾶ 

πιτώτ «υὧπε δὴ ΡΙῸ οὐχ ἐγένετο -- ᾽ἰῃ πο ΟΠ1. υἱὸν νὴρ -- Ροβῖ ρᾶρ. 18 {τἴὰ ἴο]α 

Ἱπτογοϊδογαπί: ἴο]. τὸ--Κ ἴῃ ρατία βαροιουΐ οϑῖ ππλάογο σοπβαμηρίπη), οἵ ρίαγα δχοῖ- 

ΓΞ ΑἸοχ. εἴ αΐ., στ. εθυμωθη Ὀργῃ. 

Π Ἀδρ. ΠῚ, 30-39. ΥἹ, 6-7, 

ποοέοΠ πὶ 35εἰ τ ὐτοτοξτὶ εβοἋ ἐκ δι πρέῖε λλοο. ἄγω π-᾿ 
ἄρειο ἰδαδώ τ εοζᾶ. ΔίγΎω ἃ πΗΟΎ τε πᾶ τ ἄσοε ἀκλκοο!) δας, 

ἢ ΟΧ Οὐἴο ΡΟΣ Ρ15. ὙΘΓΒΙ 115 ---- ΥἹ, ὃ ἐκ τίοζε -- Α. οἵ Υ. του καταάσχειν ---ἶ δαι- 

ἜΡ-: ΠΝ: 

ΟΟἿΪ, τὸ 

ΟἿ. 2. 

ΟΣ ΝΣ 

γον νυ» 



ι «τὴ 

ἘΘΟΪ ας 

"Ἢ ἐριειβ. ἍΔΆ δλε ἐν ρτώρε πρπορίσᾶπον εὐ καπαι- 
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5 πλᾶ ΕΤΑΛΑΔΎ ΔΟΜΛΟΎ ΦΙΘῊ ΝΙ ΤΟ ΒΟΥΛΟΟ ἈΠΝΟΥΤΕ. ἃ 
ἌΔΆ λε περδλο πρητ ετβεὲ πωδᾶρ πὰ ΠΙΟΎΤΕ ἄδο πῸ-΄οὦο 
ζὰ ΔΎΩ ΔΟΜΛΛΟΥΤΕ ἐπλλὰ ΕἸ ΔΎ χε πϑτ Εβθ0Ὰ ποζᾶ 

9 Οᾶρρδι ἘΠΟΟῪ ΠΡΟΟΎ. ἍἌΔΎΕΙΆ λε δοροοτε ΦῊ ΤῸ Ἄπχοειο. 
ἈΛΠΕΡΟΟὟ ΕἼ ἈΛΛΛΔΎ Εἰ χ ἌλλλοΟ ΧῈ ΟὟ ΤῈ θὲ ΕΤΈρε ΤΟ ΒΟΥΔΟΟ,. 

ι0 ἌἌΠΧΟΕΙΟ δεξὶ ἘΕΡΟΥΝ πᾶ. ἄγω πῆρονδο πόὶ ἌΔΆ ΕΤΡΕ 
ΤΟΙΒΟΥΛΟΟ ΠἸ ͵ΤΛΙΔΘΗΚΕ ἈἌΠΧΟΕΙΟ ρᾶκΚ͵ Ὸ ΕἘΡΟῪΝ πδΟ ΕἸΠΟΔΙΟ. 
ΠπΆΔΎΕΙΔ᾽ ΔΎΩ δΔΟΚΤΟΟ ΠΟΙ ἌΔΎΕΙΔ ἐπη: πᾶ βιθᾶρᾶ πεζετ- 

ι ἌἍΔιΙοΟο. ΝΟΘΟΛΑΠ Ὺ πέβο) τ΄ Ύω [ἃ πχοεῖο ΟΝΛΟΎ ἐπηὶ πᾶ βι- 

θᾶρδ᾽ Ἀπ ἐπ  κᾶ) πιλα ΕΤΟΟΠπ δα [ΕἸ 8ε τό βου λοο [Άπχοειο 
: ἄοβωκ πᾶφ.-. ἰδΎτδλαο λε ΠΆΔΆ [εὙχ ὦ ψ.,100 πᾶς! χὲ 

πχοειο ΟὙΛΟῪ ἐπηὶ πᾶ βιθᾶρδ' Ὁ πκᾶ πιλὶ ετοοπ πδο ΕἾ δε 

Τσιβουλοο Ῥπχοειο ἄηβὼκ λε πόὶ ἌΔΑ ἄσιπε ἘπΤσΙβοΟΥυ- 
ἍἌΟΟ ΕΒΟᾺ ὃν πΗὶ πᾶβιθᾶρᾶ ἘἐΡΟῪΝ ΕἸΠπΟΔΙΟ ΠΆΔΎΕΙΆ ΘΝ 

13 ΟὙΝΟδ ΝΕΥΦΡΟΟΎΝΗ ΔΎΩ ΝΠΕΎΧΟΩ ΟΝ ΝΕΎΧΟΡΟΟο. ΜΠΕΈΤῸΙ ἍΔΕ 
δὰ τόϊβουλοο Ἀπχοειο ΝΕΎΝΔΡ οὔτ] πτβὰ πΧΟΡΟΟ ἄνω 
ΠΈΡΕ ΟὙΠΗρΕ ΘΟ0Ππ ρλκ πευρο᾽ ΕὙθΟὝ πρῆλλᾶζε ἈΝ οη- 

ΤῸ ΕεβοᾺ πχοειο' ΔίΎω) ΔΆ περεὲ ΟὙὐφρ ίβοω ἰϑιω ως ἐσσοῦνπ. 
: ἍἰΔᾺ Δὲ) ἈΝ ΠΙᾺ ΤΉρ[ ΔΎΙΝΕ] ἐρρᾶι Ἡ ΤΟΙ ΒΟΎΔΟΟΙ 51.- 
ιὸ πΧοεῖο ο΄ ΟὙΥ̓ΔΟΥΔΔΙ ἈΔῸ ΟὙΘΡΟΟΎ ΝΟΔΆΠΙΥΣ. δοώώπε ΔΕ 

ερε ΤΟΙ ΒΟΥΔΟΟ ἌΠΧΟΕΙΟ ΝΗῪ εορᾶϊ ΕἼΠΟΙ. ΠἌΆΔᾺ ἈΔΕΔΧΟΣ. 
τύϑεερε ΝοΟΔΟΥΔ δοσώκς ΟὟ ΕΒΟἋ φιλ ΠΕΟΟΟΥΓΟὟ ΔΟΝΔΎ ελᾶ- 
ὙΕΙᾺ εἐεορῦχει ΔΎ ερῖτωρε ΦΙθη Ἀπχοειῖο ἀοκωλλ πόα] οολς 

Ἱ ἐρραρβΝ ΤΟΙΒΟΥΔΟΟ λε Ἄπχοειο ΔΎΗΝ ΤΟ ἃ ἌἍΔΑ τἄροο. 

Τ ΦΙΘῊ 5606 ἴῃ πος ΠΘΌΓ, οἵ ναϊρ., δῖ. ἐχεῖ παρὰ τὴν κιβωτὸν τοῦ χύριου 
᾿ Ν " “ἴ 

ενωπῖον τοῦ θεου --- ὃ ετβεὲ πωδᾶρ υ84ι6 Δἀδ6] ΡΓῸ ὑπὲρ οὐ διεχοῴε χυριὸος δια- 

χοπὴν -- δ ΘυΠρὰ κε 'ἴπ ἩΤ ἌΙΔΘΗΚΕ ΒΌΡΟΙ ΨΩΓΒῸΠῚ ἃ ΠΙΔΠῚ ΓΟΟΟΠΙΪΟΤΙ ---- Τ᾿ ἵππος 
ῬΙΟΓΙ5. ὙΘΙΓΒῸ5. ΓΟ]. 2 ήδϑί βρδῖ!:ΠῈ 50 Πο!6Π5 απ ΠῚ ΡΓῸ πεοολιῖτ πεβο,, ΟΠΉ 5515... 
Ρτδθοθάθηθραβ χαὶ ἐχαθισεν ἡ χιβωτος τοὺ κυρίου εἰς οἴχον αβεῦδδαρα του γεθαιου 

- ροβῖ ἐπηὶ ΟΠ. τΉΡΩΙ -- ετβε τσίβουλοο ἀϑᾳ86 ἴπ ἥπϑηι ἀραπάαί --- ἢ ροϑὲ παδν - 
Οὔ. πρρο -- ΡΓῸ5 πδο ροϑῖ ἃ οῖ. -- ἈἈπίζοειο ῬΙῸ τοῦ θξου -- ροϑῖ πῦτδιβουλοο. αἴῖο-. “ἢ 

ΤᾺΠΙ ΟΠΊ. του χυρίου -- “δὴ ΟὙΟδ᾽ ΜΕΥΨΡΟΟΎΜΗ ΠΒηῸ6 ἴπη ΠΗΘΠΊ, ΚΓ. ΟἿΠῚ ΠΘΌΓ. ἴὰη- 

τὰ πῇ ἐν ευφροσυνὴ --- ᾿ἢ “5πχοειο -- ΠΕΡΓ, οἵ ὙῸ]Ρ.» 5Γ. 9η1. -- τῦτβδ. ροϑί οδιιῦο ἀρϑϑί . 
ἃ δῖ. -- γὼ ὑ5ηπ οὰκ πεύρίῶο ἀδαπάαϊ -- εὐωΩωτ πρήϊλαδξε αὐτὶ ϑερίειβ, ρΓ. και 
θυμα μοσχος και αρνες --- 5 ΠΙᾺ πτΉρΟ, ρίδας, πᾶς ὁ οἰχος ἰσραὴλ --- "Ὁ πς κχπκοειο 
Ροβῖ τσίβουλοο -- ΑἸοχ. οἵ ΠΕΌΓ., ργ. οἵη. -- περι ΟΥΟὟ, ΡΤ. ἀῦϑη6 αὐτῆς -- ΕἌΔΎΕΙΝ 

τ 

Ρῥῖὸ τὸν βασιλεα δαυιὸ -- εαροροκει -- ὀρχούμενον --- 1 δρητο (510) - ἃ ΔΆ τδροο 

ερᾶτο, ρῖ. καὶ ἀνεθηχαν αὐτήν. 

Π Ἀερ. ΥἹ, 8-17.. 
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ἐερᾶ το οῷν πολλὰ δὴ ΤΆΛΗ ΤΕ ΠΝ ΤΕΟΚΕΝῊ τ ἄι ππτὰ ἌΔΎΕΙΔ πηο- 

οε 'ϑλοο πᾶσ᾽ ἀυὼ ἌΔΎΥΕΙΆ δα τ ἄλλο εἐρρᾶϊ ποηρολοκλ ὙΤῶ- 

τ΄ πτεροογω εὐτᾶἄλο ερρδὶ πη θΎυοιᾶ ΝΙΡΎΓΝΙΚΟΝ ΔΟΟΛΑΟΎ [3.- 
ν πλᾶοο φϑλ) πρᾶν εἰπχοειο ππόοα. δΎω πᾶοο ΤΉρΡΩ "'- 

ΠΙῊΣΔ χΧιν ελᾶνπνι. ὡὧἂ βροᾶάβεε ΧΙΝ ΕΟὙΦΟΟΥΤΎ «ὐἃ ΟὟῸΡΊΔλΕ᾿ 

πονὰ πογὰᾶ ἃ ἌΔΎΥΕΙΆ οὧρ πᾶς εβοᾺ ΝΟΥΚΟΛΔΗΡΙΟΝ Δ1Ν 

ΟὝΟΕΙΚ ἈΝ ΟὙΩΟΝΝΈΕΚΡΟΧ ἈΚΜΠῚ ΟὙΟΡΒΕ πΔΚΗΝ Τ᾽ πᾶδοο ΤΉΡΕΩ 

90 ποτὰ πουὰ "ΝΛΟΟῪ ΔΎΒΩωκ ερρᾶϊ ἐπευηϊ. δεκοτα Ἅλε πόὶ 

ἌΔἍ ΔοΟΙΟΛΛΟΎῪ ΕἘΠῸΗῚ ΔΎΩ δΔοιΙ Εβ0ἋᾺ πόὶ "(ἌΧΟΣ τώεερε π- 

 ΟΔΟΥΔ εὙρεοᾶπᾶ Ν τ ἃ ΕἌΔΎΕΙΆ δοκώυλλςῦ ἅκλλοο! εοχὼ φλλλοο᾽ 

ς΄ χε ΝΤΔΟ ΧΙΕΟΟῪ ΟΝ ΟὟ ἙΜΠΟΟῪ Ππόὶ πίΗλ΄ ΔοοΎυωνο, ΕεβοᾺ π- 
᾿ ΝΔΟΡΔῪ ΠΝ ἩΘΘΈΜΕ κἂτὰ θεὲ εὐδοησώδλεπ Εεβο0Ὰ πόὶ 

]Ἤ 
} 

Σ ΓοΝ Ἄπχοεῖο Πολλά ϑαδ ὰ Τ ΠΟΙ πχοεῖο πᾶϊ ΝΠ Ὑ ΔΟΟΟΤΠΙΤ ἀΙΝΟΚ 
πϑογε ΠΗῚ ἈΜΠΠΟΎΥΤΩΟΤΥ ΔΎΩ ΠΡΟῪΕ ΠΟΎΗΙ ΤΉΡΟ ΕΤρεοκάϑθιοτὰα 
Ἄλλοι εαῖ πολᾶοο πηλ΄ ΔΎ νδοωβε τδοροχει ριθη ν4.- 
ὸ π' δΎω πἰνηδουώνρ ἂν εβὸλ πῖϑε πτᾶςθωπε πθε 
Ν Ν᾿. πόαώβ πηᾶρρε ἀΎω πκερρλο δ κλ ποριλλε Νᾶϊὶ πτ ἂρ- 

33. ΧΟΟΟ ΕἸΒΗΗ ΤΟΎ ΧῈ ΔΡΧΙΕΟΟΥ ΝΗΔΟΡΔῪ. ΔΎΩ ΔΔΕΔΧΟᾺΧ 

γθεερε ποΟΔΟΥΔ ψἅ'πὲ ᾿ζηρε πε πᾶσ .Οὐὰ ΠΕΡΟΟΎ ἈΝΠΕΟΛΛΟΎ. 
γπ1. δοίθῶπε Ἅε ΠΉΤΕρΡΕ ΠΡΡῸ φϑλοοῦ δι πηι ἃ πνόῦτε ἴἈι- 
3 τὸν πᾶ ΕβοἋᾺ δὴ νο χα χε ΤΉΡΟΥ ετρλλὶ ποκῶτε πεχδαὶ 

ἜδΟΥΝ δὴ πᾶϑᾶν ΠπεπρΡΟΦῬΗ ΗΟ ΧῈ ΕἸ ΦΉΗΤΕ ἄνποκ ΟΎΗΡ ἡ 
ΘΝ ΟὟῊΙ ΠΚΕΆΡΙΝΟΝ ΤΟΙΒΟΥΆΟΟ ΠΝΟΥΤΕ ΟΝ ΤΆΛΗΤΕ ΝΤΕ- 
ΑΗ πεχὲ πνᾶϑδνπϑθ ἘΦΟΎΝ οϑὰ ΠΡΡῸ χε φῷδ πιλὰ ΕἸῸΝ 

ἀΦΨΤΝ ΤΠ ΤΕΌΚΕΠῊ 516 ρα β51η1 -- πῆρε -- ἐπηζεν -- Α᾿Ἷτ ΟΗΘΎΟΙδ πΙρΎπίκοῦ (510), Α. χαὶι 

δηνιχας 7) Βῖᾶθς, ΟΠ]. χαὶϊ --- 18. προ θΎοιδ ΠΙΡΎΠΊΚΟΝ,, σίᾶος. τὰς ολοκαυτωσεις 

:  χκαι τὰς εἰρηνιχᾶς --- 19 αηΐο ἈΠΙΗᾺ ςΟ΄. ΟΠ. εις πασαν τὴν δυναμιν - Ἄδγτνει. 

Ἢ ᾿ δοβῖ ἃ σ͵ᾶθο. -- ΠΟΥΚΟΛΆΗΡΙΟΝ᾽ ΑΔΤ ΟὙΟΕΙΚ ΌΓῸ χολλυριδα ἄρτου --- “ἢ ετρεοᾶπδιτα 

π᾿ εἰς Ἐπ υτήσιν - δοκώσεζ9, σ΄. χαὶν ευλογὴσ εν -- π]στ ΠΙῊᾺ ρῖὸο ὁ βάσιλευς ἱἰσραὴλ 

, ππηδρρᾶν. ΑΕ ΟΝ πορίαλε, σῦᾶθο, σΉΒΡΘΩΣ εν οφθαλμοις παιδισχων τῶν δουλων 

Π  ύτου -- πετοριχει -- τῶν ὀρχουμένων --- ἱ ροβῖ ἍΔ' Ἁ οἵη. προς υξλχολ -- πὶ 3.- 

πονγίωτ, δῖαᾶθς. ΟΠΊ. πΗὶ -- ΠΟΥΗῚ ΤΉΡΟ ΡΙῸ πάντα τὸν οἱχον αὐτοῦ - ετρεεκδᾶθι- 

ΠΕ τῇ ΠΥ δῖαθς. του χαταστησαν με εἰς ἡγούμενον -- δηΐθ πΙΗᾺ ΟΓ. Τερεῦϊ ἐπὶ 

ἢ πἰπηδουων δεῖ, ρτᾶος. χαὶ ἀποχαλυφθησομαι ετι -- δριεοον (510) πηδιρρδν, 

81. με μη δοξαστηναι, ΑἸοχ. σὰπὰ ΠΕΡΙ. ΟΠ]. μὴ --- Ὗ11, ποτε ῥτῸ χύριος -- - 
δα! -- Ποῦγ. ΟΟπιρὶ. οἵ  αὶρ., στᾶθο. χατεχληρονομησεν αὐτὸν χυχλω -- ετρας 

τε, σΓ. τῶν χυχλω ---  ροβῖ πεχδε οὔ. ὁ βασιλεὺς. 

Π Βερσ. ὟΙ, 18 - ΝἼ, 1τ-3. 

ἐκ μὰ Φιθηὴ ἌἌπχοεις ἈΝ οπΘΎΟΙΔ ΝΙΡΎΝΙΚΟΝ. ἍἌΔΎΥΕΙΛ “Δε" 

"᾽ ΟὙὰ Φ΄ὴ᾽ ΝΕΤΌΡΧΕΙ. ἴδω πεχὲ ΔΑ χὲ ἰηδορίχει ἀποκ οϑι- ἢ 

“Οἷς 

Ρ.Κᾶ: 

ΘΟΙΣῚΣ 

ΘΟΙ. ΣῈ 

» 
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:ι ΠΕΚΡΗΤ βὼκ ΔΡΙΟΟΎ ΧΕ ΠΝΟΥΤΕ ΟΟῸΠ πλλρλᾶκ. ἄοσοϑπε 

ἍΕ ΘΗ ΤΕΎΩΗΝ ΕἸ λΑΔΎ πώᾶχε κἄπχοειο δόκύωπε ὧδ πᾶϑᾶπ 
5 Εὔχὼ ψκλλοο πᾶ χε βωκ ἄχιο ἐπᾶρ οδλ ἌΔΎΕΙΛ ΧΗΤῸΚ 
ὁ ἀπ ΠΕΤ πᾶ Ὺ πᾶ! ΝΟΎΗΙ ΕἸΡΔΟΎωΡρ, ΠΡ τ. χε ξαπιοΎωρ, 
Θ᾽ ἯΙ ΧΙΝ ΕἘΠΕΡΟΟΎῪ ΜΎΔΙΕΙΝΕ ΠΝΘΗΡΕ ἈΜΠΙΗ Δ ΕβοΟᾺ οΆκ πκᾶρ, 

πκηλλε ὠᾶρρᾶϊ ἘΠΟΟῪ ΠΡΟΟΎ ΔΎΩ πιλλθοςθε ΟΝ οπλλᾶ ΕὙΡΟβΟ 
τ ΟΝ ΦΝΌΚΕΝΗ ΟΝ πὰ ΤΉΗΡΟΎ ἈΠΙῊ Δ᾽ εὐὐὧπεὲ ἄκυᾶχε ΘΓ 
οὙ χε ἈΚ ΟὙΦΎΔΗ ΠΟΎΩΤ ΗΡΕ ΠΙῊΣΔ πεν τ διῶ 

ΕἸΤΟΟΤΟΎ ἈΠπΠλᾶοο εἰχὼ 353100 ἩΔῪ χε ΕἼ βΒὲ ΟὟ ἈΠΕΤΈΝΚΩΤ' 

8. πᾶδὶ ΠΟΎΗΙ ΠΚΕΆΡΙΝΟΝ. ὩΤΈΝΟΥ 6Ὲ πᾶ! ΝΕ ΤεκΚπ ἃ ΧΟΟῪ Ἀπδρ,ι- 
οΥὰλ ἌΔΎΥΕΙΆ χε πᾶι πέτερε πχοεῖο ππᾶν  τωκρᾶ τρ χὼ 35- 
» ἌΛΟΟΥ ΧΕ ΔΙΧΙΤΚ ΕΒΟᾺ ΟΝ τώδιρε ΤΠ ΝΕΟΟΟΎ ετρεκώϑωπε, 

οι πᾶρχῶν ἐχελι πᾶίλδοο πη λ΄ ΔΎΩ πεῖ παλδκ ρος κ᾽ Νιλα 
: Εὐκηάδβωκ εἐροου ἀΎω διβὼ τ Εεβ0Ἃ ππϑπεκχᾶχε ρᾶ ΤΈκϑηῦ 
, δικᾶδκ εκὸ πνοδ᾽ ποοεῖτ κὰ τὰ πρᾶν πποῦ ετρίχελι πκᾶρ,. 

10 . ΔΎ ὙνδολλιΝΕ ΝΟΥ ΔΙΔΘΎΚΗ ἈΝ πᾶλδοο ΠΙῊΣ τᾶ τοῦδε 

᾿ 3106. ΠΟΥ, Δ ΎδΔδΟ ΝΟ ΤΕΛΛΟΠΡΟΟΎΩ 6Ε ΧΙΝ ΕΠπει ΔΎ" 

ἡ ΠπτΤετΆα φηρε πᾶλικιᾶ οὙὐῶρ, ΕΤΟΟ ΤῸ εθεέλλκοο ᾿κᾶ τᾶ θὲ. 
ιν, ΝΤΕΦΟΎΕΙ ΤΕ ΧΙΝ ΕΠΕΦΟΟΎ π ἀικᾶ ΚΡΙΤΉΟ οίχελι πᾶλᾶοο 

, πῖηλ᾽ ἀυω ηδία 1Ὸ}]Ν πᾶκ ΕΒΟᾺΔ Θ᾽ πεκχᾶχε ΤΗΡΟΥῪ ΔΎΩ 
3, πχοεῖὸ πᾶ τ ἄλλοκ χε ΚΝ Κῶν ποΎηι. ἄγω ρωδν ΝΕΚΦΟΟῪ 

. Χῶκ εβοᾺ σενΔοΎδροκ πνῆᾶϑρεν πεκΙΟ τ εἰ ἀυ πᾶ ΤΟΎΝΕΟ,. 
; πεκοπρλλὰᾶ ἈΝ οωκΚ πᾶ! ΕἸ Ν ΔΕΙ ΕΒΟἋᾺ ΠΡΗΤΚ ΠΉ ἄοΟΟ τε π- 
;» ΤΕΚΑΑΝΤΡΡΟ δ ΝΎΤΟΙΩ πε Ν ΔΚΩΟῪ Νἄὶ ΝΟΎΗΙ οὐὰ πᾶρᾶν 

“ιν. ΔΎΩ ΓΗΔΎΔΧΡΕ πόύθρονοο ὡἂ ἐπῆρ. δΎω ἄποκ ὑηνδωπε, 
, πᾶ πιῶτ ΠΉΉΤΟΟ φως αν άωπε πᾶὶ πηρε' πᾶιϊ Ἅε εὐ- 
,. δηχινσονο νη δΧπιοοῦ δορὶ πόέρωβ πρώ λλε' ΔΎΩ οὴ᾽ ΤΟΎΒΕ, 

13 

ὃ πποΥτε ΡΓῸ χύριος --- ἔ πδοὶ ὉΠ. αοβῖ ἃ βυ. --- ὅ ροβί Ἄδυει οὔ, τάδε λεγεῖ 
»᾽ Αἱ ---- δ Ὧ4 τι εἷ ““Ὰ ΜΕΒΗ͂Σ “-- τεΤ'ἂ τι ν-" τε τ΄ 5 ᾿ λ χυριος δι τικδο, πκηλβε, στ. εξ αἰγυπτου -- οἵ ο'τααδ ΕὙφΟΒθῸ οι ῬΤΟΚΕΠΗ ΡΙῸ ἐν 

χαταλυματι καὶ εν σχηνὴ --- ἴ δ᾽ ἅκαδὶ ΤΉΡΟΥ ΘΠΙΗᾺΔ, ΟΓ, ἐν πᾶσιν οἷς διηλθον. 

εν πᾶντι τσραὴλ -- πίτώηρε ἀραπάαϊ -- πε τδίρίνς ετοοτου ἀσπΆδος, οΓ. ᾧ (Ά. ὧν)- 
ἐγετειλαμὴν ποιμαινειν τὸν λᾶον μου τσραὴλ, ΑἸοχ. οπ,. μου -- πδὸρ ἀθοϑῖ ἴπ ργᾶθς. 

-- ὃ ἘΣ ΡΕΕΕΝ ΟΎΝ Ξ- παντοχρᾶτωρ -- ἀῃηΐῖθ ΠΙΗᾺ οΥ, ΤΟΡΘΕϊ ἐπὶ -- ϑροβῖ ἩΠΕΚΆΛΊΞΕ 

ςοἄ. οπλ. τΉροῦυ -- ἢ ποΥ Δ ΘΎΚΗ ἈΠ ΡΙῸ τόπον τῷ -- χιν επειρῖδ δδαπάδί --- ας ΕΠ 
᾿ Επεϑοοῦ, ρΓ. απὸ τῶν μερῶν -- κρύτηο -- χρίτας -- Ροβι ΠΟΎΥΗῚ ΟΠ]. 'αυτῷ -- 1345 1τπῖπ0 
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Οη]. χαι εσται -: σεμΔοΎδ Κ ΡΓῸ χαιν χοιμηθησῃ -- ἐτήδει..... ΠΗ Κ, ΠΟΡΓ. - ]Ρ. 

« φμιοΐ οσγοάϊοίιν (6 τ6γῸ ἰμῸ.», 51. ος ἐσται εχ τῆς χοιλιᾶας σοὺ -- ἩΤΈΚΑΛΠ ΤΡΡΟ 

Πδο ΡΙῸ τὴν βασιλειαν αὐτου --- “᾿ πᾶὶ Ἅε εὐδηκιδόπ -- Ψα]ρ. « φΙΐ 51 ἡ] 4116 

αἰχμα σο55ογἹ]  », στ, καὶ εαν ελθη ἡ ἀδικια αὐτου -- δῖ τοΎβε (5ϊς)», ρσὸ εν ἄφαις. 

ΠΆερ. ΨΙ, 4-τῷ 
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ἰὸς πόνηρε πρώλε' πᾶπνδ δε πηδομτο ΔΝ ΕΒΟᾺ οίχως κἄ- 
ΟΠ, τὰ ἴθε ΝῬΎ ΔΙΟΡΤΟ ΕβΟᾺ ΟΥΙΧῊ ΟΔΟΥΔ᾽ πᾶὶ ΤΠ Τ ΔΙΠΟΟΝΟ ΕΒΟἋ 
δ, ΘΙΘῊ ἅκλλοι. ΔΎΩ ΠΗ: ελλπεκοπρλλᾶ πδεϑωπε εὐ ολλον Τὶ ἀΎω 
ον ΤΕΟΆΝ ΤΡΡΟ πδϑωπε ὐὰ ἐνῷ πᾶ κΑ ΤῸ Εβ0 λ΄ ἘΠ ΤῈ ΠΟ ΘΡΟΝΟΟ 
πὶ, τὐὧπε εὐ ΤΑ ΧΡΗΎ οὐδ ἐπ. κατα πεκυᾶχε ΤΉΡΟΥ ΔΎ 
Εν ἕλτὰ ρορδοιο ΤΉρΟ᾿ τὰ! τε θὲ τ δοᾶχε πὶ πᾶϑδν "ΝΠ 

ἔπ ἌΔΆ. πρρὸο Ἅε ἌΔΎΕΙΆ δοβὼκ ἐρΡΟῪΝ δοθλλοοῦ ἈἈΠΆΚΡΤΟ 

ς εβθοᾷλ εμπχοεῖο ΔΎω πεχδοὶ χε ΔΝ Ὶ πιλκ ἄΝῸΚ πᾶχοειο ΔΎΩ 
9 ΟὟ πὲ πδηΐ᾽ χῈ εκελλερι το ᾶρρδᾶι! ἐπ ΔΎΩ ἈΛΠΙΘΒΒι0 

[- πΔΑΔΎῪ ἈΠΕΚΑΚΤΟ εβολ᾽ ἀΎω ἄκωδχε ΕἼ ΒΕ πΗὶ ἈἌπκρκλρ Δ Ἃ 
᾿ν ὃν ϑῆνοδ ποΎυοειθ᾽ πᾶ! Ἅε πὲ πολλοῦ ἄπρώϑλλε πχοεῖο πᾶ- 

Ξ Ὡ ΠΟΎΤΕ. ΟὟΟΝ πὲ πιᾶχε Ἔτερε πκρλλο δὰ δ οΟΎρ, ΕἸΤΤΟΟΤΕΙ 
᾿ ΕὙΔΎΟΥΟΒ πηδρρᾶκ' ΤΈΝΟΥ 6Ὲ ΚΟΟΟΥΝ κβπεκραῖο Δ Ἃ πὰ Κοεῖο᾽ 
1 ὲετβε πεκρδῖοδὰ ἄκιρε ἀγῶ ετβὲ πτώζῳ ϑἄπεκηὶ ἄκιρε 
ιῳ ἘΤΆΝ Τ πΟδ᾽ '"ΤΉΡΕΟ ἀπεκρλλρ δλν ΕἸΡΚΧΊΙΕΟΟΥ πχοεῖο πᾶ- 
 χοεῖο χὲ ἈΝ 6Ε ΠΉΎΚρΡΕ᾽ ΔΎΩ “41εν 6ε το τε πβλλᾶκ κᾶ τ ἃ 

98. ΝῈΝ ΤΔΝΟΟΤ ΔΟῪ ΤΉΡΟΥ. ΔΎΩ πιλὶ πὲ πκερεθνοο πϑθὲ 35πεκ- 
᾿ἍἌδοο ΠΙῊΔ πθὲ τὰ ΠΝΟΥΤΕ οὧὐκ οἄχωονΎ ΕΤρειοωτπ π δα 

 ποΎλδοο ΔΎ εκὼ πᾶς ΝΟΎΡΔ Ν᾽ ΕΚΕΕΙΡΕῈ ΝΟΥΆΑΝ Τ ΝΟὄδ 415 
᾿ ΟὙΕΟΟΎ ΕἸΤΡΕΚΝΟΥΧ ΕβΟᾺΔ ΦΙΘΗ ἰπκλδοο᾽ πᾶὶ Ν᾿  ΔΚΟΟ ΤΟΤΕ 
πδκΚ ΟΝ ΚΗΛΛΕ ΝΟΠΡΕΘΝΟΟ ἈΝ οπλάνθπε. δΔΎω δἄκοοῦτε 

ἢ ΝΔΎῪ πνοΎ τε. ΤΕΝΟῪ 6Ὲ πχοεῖο πᾶνουτε πώᾶχε πτᾶκ- 
᾿ς ΧΟΟῪ ΕἸ͵βε πκροδὰ ΔΎΩ ΕἼ βὲ πεκηὶ ΕἸ ἄχροῦ «ϑἃ εν, π- 

ςς 45 εβοὰὶ οιχῆ οἽδουλ' πὶ πτδίποομτι -- Ποῦτ, Οοπιρίαΐ. εἴ Ὑα]σ., στ. ἀφ᾽ων ἀπε- 
᾿στησα --- 16 πη εὐλὼπεκοπρλλδ ΡΓῸ ὁ οἴχος αὐτου --- 18 πδίχοειο, 51. χυριε μου χυριε 

" εἐκελβεριτε!.... επίτοι, 5Γ. ἡγαάπησας με ἑὼς τουτῶν --- ἰδ δγω ἀκπιθΈβιο ΠΆΔΔΥ 
' ᾿γῖο χαι Εν πρρνθην ψυχρὸν -- ρΡοβῖ εβοἋ οὔῇ. χυριε μου χυρὶξ -- τ ὁπποσ πουο- 
εἰ τ Ξ- εἰς μαχραν -- πκοειο πδποντε -- ΠΕΡΓ. εἴ Ὸ]Ρ., στ. χυριε μοὺ χυρῖξ --- "Ὁ πκ 

δ δακδ δ Ἃ ΡΙῸ δαυιὸδ -- εἐὐδινονοβ (βϊς) -- πδίχοειο, Αἰοχ. εἴ γαῖ. κυριξε. σίάθο. χυριε 

μου χύριε --- "' ετθὲ πτώτυ ἕπεκηὶ τηθη τι} ὙΤΕΕΣ ΡΙῸ Ἀλπεκρῆτ, δ΄. χατα τὴν 

καρδιὰν σου -- πα τποσ.... ἈκπεκραΟ Δ Ἃ ΡΙῸ πασᾶν τὴν μεγαλωσυνὴν ταὐυτὴν 

 γνωρισαᾶι τω δουλω σου (Α. τον δουλον σου) --- “5 πχοειο πδίκοειο -- Υ. εἴ Α.» στ. οπλ- 

ἢ πες - π᾿ ἔπε οὔ. εν τοῖς ὠσὶν Ἥμῶων --- τῷ Ῥοβδῖ πκερεϑῖος οἵ. ἐν τῇ Ὑ τν ττᾶ 

Ξ κεν ον διδθκώον, ΡΥ. ὡδήγησεν αὐτὸν ο θεος -- εκῶ "ἴδ! ἀΈραΝ τ ΞΞ ΠΘΌΓ. δὲ Νὰ» ρου. τὸν 

εσθαι σε ονομα -- πδι τ τδ κοῦ τῶ τ ΡΓῸ ους ἐλυτρώσω --- 5: ροβῖ τῦτοκ, σαϊτ15 τῇ βοτῖ- 

ἴα ἴῃ ἤπθ ΡΆΡ. ΚΥ' ΤΟρΡΘΙΓΟΓ 1Π11|0 584.) ΟΠ}. χυριε -- ΡᾶΡ. ΚὉ τηθηάοϑα βου ΙΓ ΚΕ: 

ζΟητΠιιδῖο ΟΥΤΟΓΕ 5416 δά ραρ. ΧΒ --- “ὃ πχοεῖς πδουτε -- ΠΕΡΓ. εἴ Ὸ]ρ. « Πονιΐπθ 
[διι5.»,) 51. ἰαπῖαπη χυριε μου -- ΠΈΚΗ; ΠΗ ΌΠῚ 5ο ρα ΡΓῸ περι. 

Π Ἀερ. ΥἹΙ, τς -25. [25] 

πᾶὰκ “᾿πεκλᾶοο πΙΗ εὐλᾶοο ὐἃ ἐπ΄ ΔΎ πΤΟΚ ἄκουωπε ἢ 

ἜΘ ΟΙΣ Σὲ 

Ρ.ΚΆᾺ: 
ΘΟ 
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191. 

χοεῖο ππᾶν τ κρᾶ ΤΡ ΠΑ ΝΟΎ ΤΕ ΕἾΡΕ ΠῊῚ! ψπεκρ λοι ἌΔΆ 
80 (πὲ εὐ ΤΑ ΧΡΗΎ εὔχελλ ΠΗ ἈΠΕΚΑΛΤΟ εβοὸλ. χε ΠἸΤΟΚ 

πε πχοεῖοὸ ππᾶππωκρᾶ Τρ’ ΤΠ ΤΟΚ ΠῈ ΠΟΥ ΤΕ ἈΛΠΙΗ Δ᾽ ΔΎΩ 

πηΗΐ ἀπεκριλολλ ἈΔᾺ εὐεώώπε εοἰδρερᾶ Το ἈΠΕΚΑΑΤΟ ΕΒΟΔ. 
"1 πχοειο ἐπεόολα ΠΗΟῪ ΤΕ ἈΠΙΗΔ ἄκόωλεπ εβοὸλ πλᾶδ χε 
Ἀλπεκρλο δὰ Ἃ ἐκχὼ χκλλοο χὲ ὕνδκωτ πᾶὶ ΠΟΎΗΙ ΕΤβε πᾶι 

35. ΠΕΚΡ ἈΡ Δ Ἃ ΔΟΦΕ ΕΠΟΦΗ Τ ΕἸ ΔΗΛ εἐορᾶϊ ἐροκ ἈΠ ΔΗΔ. τε- 
ΝΟΎ ὅ6εὲ πχοεῖο πᾶχοειο ΠΤΟΚ ΠῈ ΠΟΥ ΤΕ ἀΎω πκώδίθε 6ε- 

πᾶζθωπε κλλλε ΔΎ ἄκᾶχε ΜΠ πκρλλοδλ ἐειπεὲ ΓΑΛΗ͂ τ ὅἄ- 

9 τᾶθοῦ ΤΉΡΕΟ ερρᾶ! εχῦο. ΤΕΝΟΎ δ6Ὲ ΟΙΤΟΟΥΚ ΕΟΛΛΟΎ ΕΠΗΐ 
λαπκρλλο δὰ εἐτρπε δ ἐπ ἈΠΕΚΆΛΤΟ Εβ ο΄ ΧῈ ΝἸΊΤΟΚ πὲ 
πχοεῖο πᾶχοειο ἄκουᾶχε ΔΎΩ Εβ0Ἃ 35 ΠεκολλΟΎ πΗὶ ψπεκ- 

Υ11,1 ΑΛ Δ Ἃ πὰ ΧΙΟΛΛΟΎ ὧδ ἐπ. ἄγω “πποὰ πιῦᾶχε ΔΆ 
δαπᾶτδοοε ΠΗ Δ ΔΟΦΨΎΥΔΟΟ ΔοσΟΤ ΠΟῪ εβο0λ΄ ΔΎω ἍΔἍ ΔΕΟΧῚ 

3 ἩΎΠΟΔΛΙΟ ΕὙΝΗΡ, ΕΒΟἋᾺ ΝΤΟΟΤΟΥ πηδ Δ ΔΟοΦΎΔοο. ἄγω ΔΆ 
δαπᾶτδοοε τπκᾶρ, λώδ β΄ δου ΤΟΎ ΟΝ ΟΠ ΝΟΥ δΔορᾶο- 
ΤΟΎ εἐπκᾶρ᾽ ΔΎΩ δέ! πεοκεη ΟὟ, ΟΝ ΔΎ ἙΛΛΟΎΟΥΤ ἈΚΆΛΟΟΎ 
πχὼκ ἍΔε ἈΠΕΟΚΕΝΟΎΡ, ΟΝ ΔΎ δΔΟΟΤΟΥῪ ΕὙΟΝΡ΄ ἀΎω πλδᾶοο 

8 ΔΒ ΔΎ ωπε πρρλολᾺ ΝΠ ΆΑΔΆ ΕὙῊΝ ΤδΙῸ πδο. ἌΔΎΕΙΆ 
Ἅε οΝ᾽ Δηπᾶτδοοε δλρᾶδοδρ πῆρε ἵπρρωδβ πρρὸ ποουβᾶ 

« εὐνάβωκ εκ ΤῈ ΤΟΟΤΕ εχελὶ πίεροὸ πεγῴρᾶτηο. ἄγω ὍΔ Δ 
δαχι ράχωο κπεύφλληηθε δ 1 ΔΗ πε πρδρλλᾶ ΜΠ ΤΌΟΤΈΕΙ 
ἈΠ ἄτα πο πρίππεὺο ΔΎ τᾶ ον ΔῪ πρϑπρὰ ΤΟΎ π- 
δϑᾶρλλδ Ἅε ΤΗΡΟῪ ἌΔΎΕΙΆ δΔο ΤΔΚΟΟΎ δοκὰ τε πρᾶραλδ. πδοὶ 

5 ΕΒΟᾺ ΠΡΗΤΟΥ. ἄδοεὶ πόιὶ τουριὰ πἌΆδλλδοκοο εβοηθϑειῖᾶ εᾶ- 
Ἄρδδζδρ πρρὸ ποουβᾶ᾽ ἀΎω ΔΆ δοπᾶτδοοε οὴ᾽ '"ΤοΎρειᾶ 

25 πλΠΟΥ ΤΕ Π5416 ἴπ ἤπθη} ΡΓῸ ΑἸοχ. θεε ἐπὶ τὸν ἱσρχηλ' ὁ οιχος τοῦ δουλου σου. 

δαυιδ εσται ἀνωρθωμενος ἐνωπῖον σου; στ. θεε του ισραηλ, καὶ νυν χαθως ἐλαλησᾶς 

- "δ οηι. 80 ἱπϊᾶο μεγαλυνῆειη τὸ ονομᾶ σου εὡς αἰωνος; οἵ τεαρεῦϊξ απδ6 1π Ργᾶθοο- 
ἀδηῖὶ γεσϑὰ ἰαχία μθΌγ. ἸθοΟΠΘΠη1 --- “7 τδιὶ πηθη απ βοσίραδ ΡΓῸ τίδκ --- 55. τοἷς πκρϑῖς 

. ἣΝ -- 

δΑᾺ ἀβ4ις ἴῃ βπθην ρῦὸ ὑπὲρ τοὺ δουλου σου τὰ ἀγαθὰ ταὺυτα --- 59 αἰζοτιιπ) (δ΄ 

ετῷ - ΙΚΥ. εἴ Α., δῖ. τοὺ εἰναι εἰς τὸν τρῦνῃ «τε δίατν ἱΡοβῖ δνυωῳ ομῖ. ἐγένετο -- ἵὕῦτπο- 

Ἅ1Ο ΕὙΠῊΡ, ΡΓῸ 51Π1ρΡ|1ςἱ τὴν ἀφωρισμενὴν --- " Ἄἀπκδρ, δηΐα πλώδβ ἀραπάδί -- δατυι 

ἀϑαὰα εὐοτῷ ςοηβοπαᾶῖ πεῦγ. ΠἾΠΠΟ ΟΣΓΙΤ Ν ΟῚ ΓΏΠΟ ὈΛΟΏ ΠΣ ὙΠΩ» 
δτ. ἐγενετὸ τὰ δυο σχοινισματα του θανατωσαι και τὰ δυο σχοινισματα εζωγρησε; 

Α. εζωγρησᾶν -- πΆδοο ἂς ἀριπάαί -- ΕὙῊτΙ δῖς ραϑββίγῃ -- ὃ Ἅλε οἵζ, σῖ. χαϊν -- δ ρδδ- 

οδρ ἰηΐγα -- αἀδρααζαρ -- φρωδβ - ρααβ --α ὁ δακις, ἀκ πες ΔΉ Ή (9 Δραπάδηΐ -- πριπ- 

πετὸ - ἱππεὼν -- Εεβ0.Ἃ πρητοῦ -- Αἰθχ, μθρτ. εἴ γος 851. ΟΠ}. ---- ὃ εβοηϑειίδ. -- βοη- ᾿. 
θησαι -- οἷς πούρειδ (1ἴὰ 586ρ6), στ. εν τω σύρω. 

Π Βερ. ΝΙἼ,, 26 -- ΥἼΙ;, τ-ς. 
Ἂν λα δμδμδδυν δ νιν όν.." 
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5 ἈΚΑΝ ΤΟΠΟΟΎΟ ΠΟ πρώμμε. ἄγω ἍἌΔΥΕΙ δοκὼ πρηπᾶρλι- 
ΒΟΔΗ δ τοΎρειᾶ ΕΤρεύροεις ἄγω νὰ ΤοΎρειᾶ ΔΎΕρΡοΟ Δ Ἃ 

ΟΠ ΝΆΔΑ ΕὙῊΝ Ταᾶϊο νΝδο" ΔΎΩ πχοεῖο Δ ΤΟΎΧΟ ΝΆΔΎΥΕΙΔ ΟΝ 
ἡ φενὰ ΤΗΡΟΎ πνΎδοαβωκ ἐροου. ἍἌδΔ. δλὲε δοχι ΠΝΕΚΆΗΠΤΤΟΝ 

Ι ΠΝΟΎΒ᾽ πᾶ! ΝΎΔΥ ὙΔΑΛΙΟΟΎ ΠΟΙ προρδκ πδλρᾶδζὰρ ΠΡρΡῸ 
ΠΟΟΎΒ δ΄ ΔΟΝ ΤΟΎ εἐρρᾶϊ εθιεληλι. ΔΎ δΔοΧΙΤΟΥΎ πόὶ δρᾶ 

᾿ς ΠΡρΟ ΠκΗλλΕ᾿ ολὲ πΤΡΟ εἰ ἐρρᾶι ΕΘΙΕΔΉΔΑ ΟΝ ΝΕΦΟΟΎῪ πρροβοᾶδϑλι 
ὩΣ 8 πῶηρε ποολοονπ. δΎυω ΔΑ δΔοαχὶ ΕβΟἋᾺ οὴ τὐλλδοπορκ 
᾿ς ΕβοΟΔ ΟΝ ἩΠΟΔΙΟ ΕΤΟΟΤΠπ ππτεὲ ΔἌρδαζαρ 3.5 ΟὙΦΟΛΑΤ Τ εὐ]. 
κῚ επᾶτε' πᾶι ππτὰ σΘΟΔΟΛΛΟΝ τἄλλο ΝΗ ΤῸ τὐτεθδ' λᾶοοᾶ προ- 
9 κατ’ ἈΠ’ ΝΕΟ ΤΉ ΔΔΟΟ ἈΝ ΠΟΥ ΤῊΡ ΜΚΜΝ ΕΟΚΕΎΕ 'ΤΉΡΟΥ. δἄΎω 
᾿ δαοώται πδὶ ΘΟΟῪ ΠΡρΟ πνελλὰθ χε ἃ ἍΔΑ πᾶτδοοε πὶ ΤόΟλι 
ν “ΤΉΡΕΟ πδλρᾶᾶζαρ ἃ ΘΟΟῪ ΧΟΟῪ ΠΝΕΤ ΤΟΥρὰ πόζθηρε ε- 

᾿ς ρᾶτο ΝΠΆΔΆ᾽ ἐΕἐὐΕπΠΌΠΕΙ ΕὙΕΙΡΎΝΗ ΔΎΩ ΕἘΟΑΛΟΎῪ ἔροιο] χε Δοπᾶ- 
Ἢ πᾶοοε πδλρδδζδᾶρ'᾽ εβοᾺ χε ἕέρε ΘΟΟῪ πολειεῖ ἘΝ δι Ἄρδδα- 
᾿ ξδρ' ΔΎΩ ΝΕῪ ΠΉΟΟΤΟ ΝΟΥ ΠΝΟΚΕΥΗ ΠΟΔῪ ΑΔ ΦΗΟΚΕΎΗ π- 
π ΘΟ ΝΤ. ΝΙΚΟΟΎΕ ΟΝ᾽ ἃ ΠΡΡΟ ἌΔᾺ ὙΒΒΟΟΥ δΔΟΕΡΗΤ ΣΜΛΟΟῪ 

 ἌΠΧΟΕΙΟ ἈΝ ΠΡΔῪ 3410 ΠΝΟΎΒ πᾶι πᾶ 806] ΟΝ Ἄπολιο τΤη- 
" γὴν πτδοδλιόολι εορᾶϊ εἐχοΥ ΕβΟΔ οὴ λιλουλιδιὰ ΔΎΩ 
 ΕβΟᾺ οΝ δ β ΔΎΩ Εβ0Ὰ δὲ πηρε νδλβλλων᾽ ΔΎ εβ0Ἃ 
δῇ ΝΑ ΔΟΦΥΔΟΟ ΔΎΩ εβοᾺ ρα πδληεδίδλεκ ΔΎΩ εβὸλ δὴ π- 

Ὡ Ψ᾿ 15 ολὸ δ ρδδζδρ Πρρὸ ποουβᾶ. ἍἌΔΎΥΕΙΆ λε δοτἄλλιο ΝδΟ 1 
μιν ̓ πουρὰν ΠΟΘΙ Τ᾿ ΔΎΩ ΜΉ ΤΈΡΟΚΤΟΟΩ δαπᾶτδοοε πλιλουλδιᾶ 

ἴω δέκα πιὰ ΠΝΕΡΑΛΟΥ ΔΕ Ὶ ΟΝ πε πρώλλε. δΎω δακω 
Υ ΒΕΣΣ 
ΠΝ Ξε -ο-----.----ς-. 

ὅ χερπτοποονο, ΕΓ. -- Πεῦσ, εἰχοσιδυο, ΑἸοχ, εἰχοσι --- ὃ ροβῖ "τούρειδ "1, τῇ 
ατὰ δαμασχον, εἰ 444. ετρεύροειο --- ἴ πτδυτδαλίοου, αῖ, ἐποίησεν; σΓ. οἱ ἡσᾶν 

ΤὩ πρακοδικ, βῖᾶθς. ἐπὶ των παιδὼων -- ᾧδρδώ ρῖὸ ποῃη)ῖπθ ρζοριῖο σουσαχιμ, 
, πο 5 δηΐς ἊΣ ΟΠ1. πρρο -- βασιλευς -- πλλαδοπορκ (510) Ρτὸ μετεβαχ,) Αἰδχ. μασβαχ 

τ --᾿αιηΐθ δἰζοσιτη εβ οἋ ΟΠ]. ΔΎΩ -- “10 ἀπίθ οὐϑολλῖτ ἀρ ηάαΐ -- ΟΟἌΟΑκΟΣ, Ραϑβ51Π| -- σα- 

ὅν, λομὼν -- πεο τη ἌΔοο (510) -- τοὺς δτυλοὺς - πλούτηρ -- τοὺς λουτηρᾶς -- πεοκενε (510) 

τ ϑπερδο (δὶς) -- ἡνιαθ --- 5 ππεττουρδ (βϊς) -- ιεδδουραμ, -- ροβῖ τ δ Ἀ οι. βασι- 
᾿ς λεὰ “-- εὐειρυπη (ϑἷς ρϑ551π1) -- τὰ εἰς εἰρηνην -- Δηπδτδοοε πδλρδδξδρ, βΓ. ΟὈΠῚ 

 Ποῦτ. ἐπολέμησε τὸν ἀδρααζαρ καὶ ἐπαταξεν αὐτὸν -- περε ϑοου πολεμεῖ (βὶς) 
᾿Ξ ΠΘΡΓ.; ρΓ, ἀντιχειμενος Ἣν -- ροϑῖ πράτ οη1. καὶ σχευὴ χρυσὰ ---- δἰ πικοογε οὗ 

ΠΟ ΡΙῸ χᾶι ταυτὰ -- ΔΟΕΡΗΤ ἀκέλοον αρϑϑί ἃ ρ΄. δἵ ΠΕΡΥ. -- τῦτδιβος (8510) ---- 2 Ἀλλ οΥ- 
μαδιδ. 5ἷς εἴϊαπι ἱπῖγα συν. 13 οἵ 14 -- ροϑῖ πδίρδδςξδρ οὔ. υἱου ρααβ --- 15 ἈδΎΕΙΆ. 

λε ὑ540ς ποοειτ, ΡΤ. -- ΠΕΡΓ. καὶ ἐποιὴσε δαυιδ ονομα -- φενν πιδὶ ππεριλον -- α]ρ. 

“οἵ Βεῦτ. ΠΡ ΝΊΔΣ» σοπβοπαῖ Οο:}ρ!. εν γέμελε εχ) Α. εν γημᾶλα, ρδΓ. εν γεβελεμ 

ἷ- - πρθε νἱάἀθίαγ παρηἀππὶ βοσῖραθ ρτο πο. 

ὃ 

Π ερ. ΥἼΙ, 6-14. 

Ἀ ΟΟΙ 25 

ἘρΡέ κεῖ: 

ΟΟἷ 1 
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ἘἘΒ) ᾿ς 

ΘΟ, 
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πο πα ρλ  βολη δὴ λιλογυλλδιᾶ 'ΤΉρΕΟ᾽ ΔΎΡΟΛΑΡΑ Δ ἈΠΡΡΟ᾽ ἄγω 
πχοεῖο Δ ΤΟΎΧΟ ΠΑΔᾺ ΟΝ νὰ ΤΉΡΟΥ πτδοβκ ΕΡρΟΟΎ. 

- δΎΩω ΔΉτΤρε "ἌΔΎΕΙΆ Ρρρο διχελι ΠΙῊΔ ΤΉρΟ ἄγω ἌΔΎΕΙΝ, 
ιὸ ΝΈΟΠΡΕ ΝΟΎΡΑΠ γ᾿ ΟὙΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ Ἄπλδοο ΤΉΡΟ. ἄγω ΄ωδΔΒ ἢ 

πίθηρε ποᾶρούυρειᾶο πεοίοοπ πὲ εχελὶ πολληηςε ΔΎ ἄοάφ 
" πηρε πᾶ σζειᾶ ΝΎΤΟΟ ΠΕΤΤΡΕ ΠΡΡῸ ῥπλλεεγεΚ' οἄλωκ ἍΔε 

πίθηρε πᾶντβ ἄγ ἄνλελ πηρε πᾶ βιᾶ θᾶρ ΠΤΟΟΎ πέτα 

ι8. ΤῸ ΠΟΎΗΗΒ ΔΎΩ ἄζᾶ ΠΡΉΟΟ πέτὸ πτρᾶλυλλὰ τευ ἄγω 
Βδᾶπεᾶ πθηρε πιωλδᾶε ΠΉΤΤΟΟ ΠΕΤῸ ΠΟΎΛΑΒΟΎΔΟΟ' ΠΕΙΧΈΡΕΘΕΙ 

ἘΤΤῚ πεφερεθεῖ πώῶηρε πλδλ'᾽ ΠΤΟΟΥ ΠΕΤῸ πάρ χων ΕΥ̓ΔΎΖΗ 

1Χ,1 ἈΠΡΡΟ. πέεχε ἌΔ).Ἅἡ χὲ εῶπε ΟὟὙΝ ρῴώϑε εἄσ)ηοεεπε ΕβΟἋᾺ 
δᾶλ πΗὶ ποᾶοΥ ἃ ἔγνδειρε πλλδο ΝΟΥ πὰ ἴετβε ᾿ωπνᾶθδνη. 

3. ΜΈΡΕ ΟὙΘΆΑΡΔᾺ ἍΕ (ΟΟΟΠ ΕβΒΟἋᾺ ον ΠΗῚ ΠΟΔΟΎῪΣ ἐπερᾶν πε 
οΙβδ πεχεὲ ΠρΡρο πᾶ ΧΗΤΟΚ πε οἱβδ΄ πεχδο] πᾶς! ΧΕ ἄ πῸΚ πε 

8 πκρελλοδβ. πέχε ΠρΡροΟ πᾶς) χε ἔὥωπε ΟὟΝ ρώλλε ἐδ! σεεπε 
ΕβΒΟἋᾺ δᾷλ πηι! ποᾶουὰ ἔγηδειρε πᾶ πουπᾶ. πέχὲ οἱβᾷ 

πᾶ ΧΕ ΟὟΝ ΟὝΘΗρε ἐπδιων θδλα πε ἐρὲ ΝΟΟΎΕΡΗ ΤΕ ὠοο6ε. 

4 πέχε ΠρΡροΟ δε) ΧΕ ερε πᾶ! ο΄ὴὲ Τῶν πεχεὲε οἱβᾶ πᾶ χὲε εἰὸ 
ΦΉΗΤΕ (] Θ΄ πΗὶ ἀλλλδιχὶρ πῆρε ποδλλδηλ πὲ Εεβ0Ἃ δὴ λᾶ- 

6 ἌΔΒιρ. δΎω πρρο Δ. ΔΟΧΟΟΎ δΔΟΧΙΤΕ ΕΒΟᾺ ολκ ΠΗῚ παλλ-ο 
δ »ἀοοὶρ πηρε ποδλλδηὰλ πὲ ΕεβοΟἋ οὴ λᾶλδθιρ. ἄδἄδι! Ἅε πόῖ 

λελαφιβοοθᾶι πῆρε πιωπδϑᾶν' πηρε ΝΠΟΔΟΥΣ ἐρᾶ ΤῸ π- 
ἌΔΎΥΕΙΔ᾽ δΔοπᾶρτο ΦΙΘΗ ἅψ1.106] Δ ΟΎΤ᾽ πδο] πεχὲ ἌΔᾺ 
πᾶς χε λλελλφιβοοθᾶι πεχᾶο πᾶο! ΧῈ Εἰσ ΦΗΗ ΤΕ ἄποκ πεκρ κι- 

πὸ Ν - ὧὦὦ 

δ δὴ λιλουλλδιδ τΉρεο, ΚΓ. ἐν τὴ 'δουμαια...). εν πάση τὴ ιδουμαια -- δΎΡ- 
ἘΞ Ν - «τοῦ -ΞΞ 

ΘλλΟδΔ Ἃ ΡΙῸ χαιν ἐγένοντο πᾶντες οἱ ιδουμαιοι δουλοι --- ἰδ “πΆΔΟΟ ΤΉΡΤΌΙ, ΡΓ. ἐπι 

παντὰ τον λᾶον αὐτου ---- ᾽δ ποζλληηθε, ρίᾶθο, οἵ. αὐτου -- Δοδῷ, ΑΙοχ. ᾿ωσᾶφ, 

5Γ. τωσαφατ -- δύζειδ. -- γαῖ.» στ. ἀχιλουδ -- τἴτος! πεττρε πρρὸ ῥπάλεενε, ργᾶθς. ἐπὶ 

τῶν ὑπομνημάτων ---- ᾿ἴ δοζιΑλεκ (510) ρτὸ αἀχιμελεχ -- δζᾷᾶ. -- Ναῖ. ἀσαᾶ; δ... σασαν 

ΑἸοχ. -- Πθρσγ. σαραιας --- ᾿δ βδπεδ -- ψαῖ. βαναι; ρτ. βαναιας -- πεῦζερεθει -- ΑἸθχ. ὁ 

χερεθθει -- πεῴερεϑει, ργᾶθο. ὁ φελετι,) ΑἸοχ. φελεθθει -- πϑηρε -- ΑΪθχ., δῖ. καὶ οἱ 
υἱοι -- Ἰτοου ἀβ4ὰ6 ἴῃ ἤη. ρῖὸ αυλαρχαι ἡσᾶν ---͵Χ,, " ροβῖ ῥσῖῃϑ οἰβδ οπὶ. χᾶν 

Ν δ ᾿ τὰ . 
καλουσιν αὐτὸν προς δαυιὸ -- πεχδο! πδε, ρῖαθο. χαὶ εἰπὲν --- ὅ πδοὶ Ρόϑδί πρρο 

ἀρυαηάαΐ -- ροδῖ πουπδ οὔ. θεου -- οἰβδ τῖδιο! ῬΓῸ σιβὰ προς τὸν βασιλεὰ -- επδιῶ- 

τδιθδακ (510) πε -- τῷ νωναθαν --- ὁ πδοὶ ροβῖ πρρὸ αρββϑί ἃ ρῖ. -- οἱβδ' πδιο!, 51. σιβα 

προς τὸν βασιλεα -- οδλαδη Ἃ, ἴϊ. νν 864.) ΡΓ. ἀμιὴλ-- ἈΔΆδθιρ, ἰΐ. ν΄. 5686.) Ξ- λο- 

δαβαρ --- ὅ ἴῃ παλαδοζῖρ ἤΐογα τὸ ἀραπάαι --- ὃ “κελβριβοοθδι ῥα βϑῖπη -- Αἰθχ., βῖ. ψεμτ 

φιβοσῦςε -- πΆ ΔΎΕΙΑ - ΠΕΡτγ. οἵ Ὗ]ρ., ρτ. τὸν βασιλεα δαυιδ - δΙιΘἢ ὅκάλοο ΡΓῸ ἐπι. ἱ 

προζωπον αὐτου -- πεχδε! τῖδο!, ΡΓ. χαὶ εἰπέὲν, 

Π Ἀερ. ὙΠ], τς -- ἸΧ, τ-ό. 

ξ 

᾿ 

γῆς οι ἁ Ἀν 

οὐ ὐσο ον ρυκαμω τ Ὁ“ νι) 
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ΟΠ ρδᾺ. πεέχε ἍΔᾺ πδο] ΧῈ Εἰὸ ΦΗΉΗ ΤΕ δὴ οΎειρε τνδειρε πϑα- 
ο΄ »μᾷἂκ ποΥυνὰ ΕἼ Βε 'Ιῳὡπνᾶϑθδᾶν πκιωτ᾽ ΔΎ ΔΓ πὰκ ππιώρε 
Ε. πΟΔΟῪΣ πίτ Ἀπεκίω τ᾽ ΔΎ πΤΟΚ κπᾶσου ΕΚΟΎΕΛΑ ΟΕΙΚ τλι- 
8 Ἀδι διχῆ τάτρᾶπηζαᾶ ποΎοει πι. ἀλελλφιβοοθᾶι δἀα- 

᾿ς πᾶρτο ἘΠΕΟΗῪ δΔΟΟΎΟὝ πᾶσι εὐ ψῖ9λ00 χε ΟὟ πὲ πκρ κ- 
ΟΠ »δὰλ χε ἀκδώΟἽ ΕΧἮ ΟὙΟΎΦΟΟΡ ΕολλΟΟΥΤ κατὰ Ὑδλλιπε. 
π ̓ς δΎω πρρο ΔύλΛΟΥΤΕ εοἰβὰ πραλοδὰ ποᾶβε πεχδο πδο} ΧΕ 
ἊΝ εὐἠκᾶ πἴϑε εὐπ δοὰ ΟΥ̓Δ πῈ ΔΎ ΝΕΤῊΠ 'ΤΗΡΟῪ ΕΠΟΗΙ Εἰς δ΄η ΤῈ 
Βτταν ἌΧΠΌΗρΡΕ ᾿ἀπεκοειο. ἵδριριῦς 6ε ἐπεκκᾶρ, ΠἰΤΟΚ Ἀπ" 

 πἴκώηρε "ὴ πκρϑλο ΔΆ ΤΠ ΤΕΎ ΧΙ ΟΕΙΚ ΕΘΟΎΝ ἐνθηρε Ἀλπεκχο-. 
ξὶ τ ϑειο ΠΟΕΟΎΩΟΛΑ ΕΔΘΔΟΟΎ ΔΎΩ Ἀλελλφιβοσθᾶι! ΠΘΉρΡΕ ΔΠέκΧΟΕΙΟ 
ἿῈ εὐεδ εὐνᾶς οεἰκ πλθλαδι ΝΟΎΟΕΙΟ ΝΙλλ ΘΙΧΝ τὰ τρᾶπηζᾶ. 
ς οἱβᾶ ἍἍε ΝΕΎΥΝΠΤ ΔΟ ἈΜΔΎ ἈΜΆΝ Ὺ ΠΌΗΡΕ ΔΎΩ ΧΟΥΩΤ πρϑὰ- 

" διὰ. οἰιβᾶ Ἅε πεχδᾶοὶ Φιθη Ξῖἴπρρο χε κὰ τὰ φῦ πιὰ ππτ 
ἌΚΡΩΝ ἈΛΛΛΟΟῪ ΕἸΤΤΟΟΤΙ πἀπεκρελλο δ λ᾽ Τὰ! ΤΕ θὲ ΕΤΈρε πεκ- 
δλλΟ δ Ἃ πᾶδΎ. ΔΎΩ «λελλφιβοοθᾶι πε ούλα οὐχν τετρᾶπη- 
3 ζᾶ ΠΑΔΎΕΙΆ πΘεὲ ΝΟῪδ ΝΉΏΘΗΡΕ ἈἈΠρΡρο. δλελλφιβοοθᾶι ἍῈε 
 ΝΕΎΕΝΤ ΔΩ ΑΔῪΎ ΝΟΎΚΟΥΪ ΝΗΉρε᾽ ἐπερᾶν πὲ αλιᾶ ἄγ 
ὴ δε τηπ ΤΗΡΟῪ ΕΠΗῚ ποιβ δ᾽ ἈΚ πρελλο Δ Ἃ ἈλΑλελ ῬΙ βοΟθδι ΝΕῪ ἢ 

Ἢ ΠΗΙ ποὰ οΥ ἃ. δλελλφιβοοθᾶι δ ΎδδΟοΙ ΝΕΟΟΎΗΡ, Οὴ ΘΙΕ ΔΗ ΛλΑ' 
ΕβΟᾺ χε ποουλα ΝΟΎΟΕΙ ΝΙλε ΦΙΧΗ τΤετρᾶπηζᾶ ἈΔΠΡΡΟ᾽ 
πὴ ΟΩ] Ἅε πὲ οὐδδίλε πὲ εν] ΟΎΈρη τε. ἄγω πποὰ πᾶι δα- 

οὐπὶ πόὶ πρρὸ εἐνπενῦηρε πάθδλων δΔοΡρρρο πόαὶ πῶηρε δἀη- 
3 πῶὼν επῦθβᾶ. πέχε ἌΔΎΥΕΙΆ χὲ ἔγδειρε Ννουνᾶ ἈΠ ἄππωνΝ 

“πῆρε πηᾶδο᾽ Κὰ Τὰ θὲ τὰ ποτ εἰρε που πὰ πϑλλλδι ΔΎΩ 
᾿- ΔΟΧΟΟῪ πόϊ ἌΔΎΥΕΙΔ εὐλολεο ΕβΟἋ δι ΤΟΟ ΤΟΥ πῆεοολλο Δ Ἃ 
τὰς ποτ΄ ΔΎΕεΙ Ἅε πόὶ πρροδὰ ΠΆΔΎΕΙΆ εἐρρᾶ! ἐπκᾶρ, ππ- 

: ἐλ Ῥοβῖ χα ΟΠ. μὴ φόβου -- εἰο ΦΉΗ ΤΕ ΡΓῸ οτι -- ταδὶ πᾶκ ππίωρε -- ἀποχατα- 

στήσω σοι πᾶνταὰ ἄγρον -- ᾿'Κεδι στ ΕΚοΎελἈ - φαγῇ - 564 065 τλκλαδι ἀραϑί ἃ σζᾶθῦ. 

Γ τς - πτρᾶπηζδ., 14. ἴῃ 5646. -- τράπεζήης --- ὃ Δα πδρτο ἐπεοηῖτ δου τ πδα}, 

ΒΓ. καὶ προζεχυνησὲν -- κατα τδιάλιτε -- τὸν ὁμοῖον εμοι ---- 35 ττοδιβε τηθηάαπι βουῖθᾶθ 

ῬΙῸ ΠοΔΟΥΝ -- ΔΎ πετηττ... ἐπόηι, ΡΤ. χαν ὁλὼ τῷ οἴχὼ αὐτοὺ -- εἰ ϑῆητε ἃραη- 

δ τοὶ --- Ὁ κριρῶς! δὲ ἐπεκκᾶρ, ῬῖὸῸ χαὶϊ ερ γᾷ αὐτὼ τὴν γὴν -- ποεογώαε -- (ομΏρ]. φα- 

γονται, δΓ. ἐδεται -- εὐλαλοοῦ -- ΑἸεχ. αὐτους; στ. ἄρτους -- πᾶκλαδι ἀραπάαί -- πκαλττ 

Ῥτο πεντεχαιδεχα --- ᾿ἢ πτακρώπ. νον νος ἈΣπεκρελΟ Δ Ἃ ΓΙῸ εἐντετάλται ὁ χυριος 
μα οὐ ο βασιλευς τῶ δουλω αὐτου --- ᾽2 ΔΎΩ πετὴπ ΤῊ ἸΡΟῪ 5466 ἴῃ ἤη. Παπή ταςΐρθ, 

δος. οὑπὶ ΠΘΌΓ. χαι πᾶσα ἡ χατοιχησις του οἰχου σιβα δουλοι του μεμφιβοσθε 

18 ααΎδδο ΔΡαπάαδζ -- εὐ ΠΟΎΈρΡΗ ΤΕ ῬΓῸ ἀμφοτέροις τοῖς πόσιν αὐτου --- Χ, ' ροϑβῖ 

Ὁ οπλ. ἐγένετο --- " ἃ ἴηϊτῖο οὔα. δύω. : 

Ἔ Π Ἐδρ. ΙΧ, 7 -- Χ, 1-2. 

Ἵν ΚΗ: 

Ο] 

οἷ» 2». 



ΡΟ ΚΟ: 

τ γος ΥᾺ 

Ἀ ξο]. 2. 
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9 ηρε "΄πᾶάδιαλυαων. ἄγω πᾶρχων ππώηρε πᾶλυλν πΠπεχᾶῪ 
ΕΦΟΎΝ Φ΄ὴ΄᾽ ἄνγνπων ΠεΕΎΧΟεῖο ΧΕ ΔῊ ἐρὲ ἍΔᾺ ΟὝΣ ΕΓΕΟΟΎ 
ἈΧΠΕΚΙΩΟὟ ἈΧΠΚΆΧΤΟ ΕΒΟᾺ ΔΟΎΠΝΟΟΥ πᾶκ ΠπΕΤ ΠΝ ΔΟΔΟΟ Κ᾽ 
διλλᾶ Δ ΤΠ ΠΟΟΎΟΟΥ ΠΡΤΟΟ χεκᾶο ΕὙΝδλλΕ ΟὟ τπολιο ποεζπ- 
Θ'ΤΗῪ εἐροο᾽ ἋΔδΔ(Ά τᾶρ ΝΎΔΟ Τ ΠΝΟΟΎ πποολλοᾶλι ᾶροκ χε- 

.« Κᾶο ΕὐἸΕΧΙΧΝΙΤ ἈΛΆΛΟΚ ἈΝ ΤΈΕΚΠΟΔΙΟ. ἄγω δηπὼν δἄοχε, 

πεπολλο δὰ ΠΑΔᾺ δΔοθεεκ ΕἘΝΕΎΑΛΟΡῚῪ δα ἩπεΕΎΡΟΙ τε δ 
5 ΤεΕΎΠπδΟΘε δρρδι ΕΝΠΕΎΡΙΟ ΔΟΘΟΛΠΟΥ ΕβΟΔ. δΎκιπογω, 

λε πΆδΆ εΕἼβὲ πόρωλλε Δα! ΕΒΟᾺ ΘΗΤΟΥ χε πὲ ΔΎΟΟΟΥ, 
ελλὰ τε ἃ ΠΡΡῸ χοοὺ ΝΔῪ χὲ ὍὅἌΛΟΟΟ ΝῊ ΤΕΝ ΟΝ οιεριχω ὡδη- 

5. ΤῈ ΝΕΎΝΆΛΟΡΕΤ ΡΤ ΠΉΤΕΤ ΝΚΕΤ ΤΗΎΤΕΝ ᾶρο. ἄγω π΄ 
ΤΕΡΟΎΕΙΑΛΛΕ πόὶ πηρε πᾶδλων χὲ ΔΎΧΙΟΘΙπε ΠΟΕΙ πραχο δ νς 
ΠΆΑΔΎΕΙΆ ΔΎΧΟΟΥ ΠπόΊ πῆρε πδλλων ΔΎΛΛΙΟΘΟΥ Π ΤΟΎρΡεΙΔς 
προᾶβ εὐνᾶρ τβᾶ ον ΔΎ δύω πρρὸ πδλδδεκ ΕὙΝΔΡ οὐὙ- 
«90 πρώλλε ΔΎΩ πδειΟΤΟβ ΕὙΝΔΡ ἈΝ ΤΟΝΟΟΎΟ πε πρώλλε.. 

᾿ ἍΔΥΕΙΔ λε δοται ΔΟΧΟΟΥ πιδβ ἈΠ πούλληηε 'ΤΉΡΟΙ 
8 ΠΜΙΑΎΝΔΆΟΟ. δΔΎΕΙ ΕΒΟᾺ πόιὶ πϑηρε πδλϑλων δΎοσερλιλδο, 
ΕβΟἋ ἐπποΐλελλοο φᾶφ᾽ ΤῊΝ ΠρῸ π᾿ ΤΠΎΔΗ π᾿ Τουριὰ ποουβᾶ δΎω. 

9 ΕΟ Τωβ ἈΝ πδλλδ εκ ΦΙΟΎΟΟΠ ΝΕῪ οὴ 'τοώζθε. ΠΤΕρΡΟΗΔΎ 
λε πόα 'ω᾿δβ χε ΔΎδρερᾶ ΤΟῪ πάδλλδο ΠΟῸ δὶ Φὺ ΕΠΟΔΎΛΛΕΙ 
πκαλδο ἐποᾶ ἐποᾶ΄ δύο τπ ΕΒΟᾺ ΦΝ᾽ ΠΟΡΙρε ΤΗΡΟΎ ἈΜΠΙΗΔΟ. 

ιο ΔΎδΔρερᾶ ΤΟΎ ΟὟΒΕε ΤουΎριᾶ. πκεοεεπε Ἅε πλᾶοο ὅσ) Τά ΔῪ 
ερρᾶι ΕΤΟΟΤΕ πᾶβιοᾶ πῆοον" ΔΎδρερα ΤΟΥ ρον οὟΒε π- 

- ηρε πᾶν δπερε δ β χὼ ψ3χλλ00 Ξ᾿πΠΌ ΟΝ χε ἐρᾶν 
ΤΟΥρΙδ δελλόολα ἐροὸν τ ΤΟΟῪΤ ΤΗΎΤΕΝ πϑλλλᾶ ν᾿ ἐρᾶν πΗΡΕ 

δεερε νος οὐ εἴεοου σὺ. πᾶαρὰ τὸ δοξαζειν -- Δα τπτοονοον τῦτος αδαπάαπες 

“- τὰρ ῥῖῸ χαὶι -- χεκᾶο ες ΡΤ ἌΚΑΛΟΚ ΑΔ ΤΕΚΠΟΔΙΟ, ΡΓ. τοῦ χατασχεψαάσθαι αὐ- 

τὴν --- ᾿ δι σΟἌπον ΕΒΟἋ ρῖὸ χαὶ εἐξαπεστειῖλεν αὐτοὺς --- " πορώκκε, 51. ΟΠ, αὐτου ἕ 
- δα ΕΟΟἋᾺ ΦΗΤΟΥῪ ΡΙῸ χαὶ απεστειλεν εἰς ἀπαντὴν αὐτῶν -- πδνῊ ΡῬοϑβῖ χοοὺ αῦυπη- 

ἀαϊ -- «δροι ἀδεβῖ ἴπ ρτ. δἵ ΠθΌγ. --- ὃ τ τερογειαλε ῥΓῸ εἰδον -- πσέι (516) πρακο δα, 
σταες. ὁ λᾶος -- δγλκίοθον -- ἐμισθώσαντο -- τ τοΎρειδ προδβ - γαΐϊ. τὴν συριᾶν καὶ 

ροωβ, σΓ. τὴν συριαν βαιθρααμ. και τὴν συριὰν σουβὰ και ροὼβ -- ροδῖ τβᾶ δ 

οὔ. πεζων -- πρρο τὅἐπδελδιλεκ λυ - τὸν βασιλεα ἀμαάληκ, ἰά. ν. 8. -- πδειοτοβ, 

Ξ τιστῶρ -- ττιθε ΣΝ χιλιαδας --ἴ ποληητῦε ΤΉΡΟΙ τλΥπδΆοο Ξ- πάσαν τὴν δυναμιν Ν 

τοὺς δυνατοὺς --- ὃ ροβῖ ποονγβδ οπι. χαὶ ροωβ -- εὐτῶβ -- τστωβ “-- ὃ χε διγδιδερδι- Ἃ 
το ράβαμε, ἐπρῶν ὀνείκ  ονάξοτοτο εγενηθη προς ἀυτον ἀντ π ΘΟ ΤΕΣ του πολεμου. 
εχ τοῦ χατὰ ἐπ κάλ} εξεναντιᾶς και εχ του οπισθεν --- 0 χλβϑιοᾶ, 14, γΕΓ5.. 14, 

- γαῖ. αθεισα, ΑἸἰοχ. αβισαιϊ, στ. αβεσσα --- ᾿ἰ τῶδι8. ἀθαηάαϊ -- πεπτίοοις, ΟΟΠΊΡΙ. πρὸς" 

αβεσσα; 5τ. σπὶ ΠΘΌΓ. ΟΠ1. -- εροῖς, 5. ὑπὲρ ἔμ -- πλκλαδις, βΓ. μοι, 

Π Εερ. Χ, 3-τι. 
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πᾶλλλλν δακόολε ΠΡΟῪΕ ἐρῶ τ δ᾿ ἄνπον ρων ΤῊΝ ΔΓ ΤΟΟΥΤΝ 

ς δοο ΔΎΩ ὙΠΟΔΙΟ ἈΚΠΝΝΟΥΤΕ ΔΎ ΠΉΤΟΟ πχοεῖο “Π π ΔΕΙρΕ 
9 Μπᾶγδϑον πνᾶρρδοι. ιωδὰβ λε ἊΝ πλᾶοο ετ βάλλλδ οι ΔΎ 

᾿ς ΠΕΥΎΟΎΟΙ ΕΡΟῪΝ ΕἸΠΟΔΙΟ εἐποΐλελλεὶ κ᾿ πΟΎρειδ᾽ ἀΎσΩΟτπ ἃ 

ΝΜ ΤεΕΎΡη. πώηρε ρωωξ πῶς ΜἸΤΕΡΟΥΝΔΎ χὲ ἃ "ΤοΎρειᾶ 
δώτπ ΔΎΟ ρὰ πρὸ νᾶ βιοὰ ΔΎΒΩωκ ΕἘΦΟΎῪΝ ΕἸποΟλιο Δ Β Ἅε 

᾿ς δΔοκτοῦ ΕβοᾺ οιρωου πῆηρε πάλλων Δα! ἐορᾶι εἐθ!εληλ. 
1. ππογρειᾶ Ἅε Ν᾿ ΤΕΡρεΕΟΝΔῪ χὲ ΔΎσΩΟΤΙ ΦΙΘΗ ΝΝΘΗΡΕ ἈΠΙΉΔ᾽ 
6 ΔΎΟΘΟΥΡ, ΕΡΟῪΝ ἘΝΕΎΕΡΗΎ, ἄγω δΔοΚΟΟΥῪ πόαὶ ΔἌρδδζδρ δα- 
᾿ τολωώ ΕΡΟΥΝ ΝΤΟΎρειὰ ΕἼΦΙ Πεκρὸ Ἀπιερο δλλδοσ ΔΎΩ 

τ λλοοςθε διθη ΔΛΟΟΥ. δΎταθλε ἍΔΑ ἍΔε δΔοοΟΟΎΡ, ΕΡΟΎΝ 
: ἈΣΠΙΗ Δ ΤΉΡρΕΟΙ ΕΔΎΧΙΟΟΡ κπιωρΆΔπηο εἐρρᾶϊ ελδᾶλλ' ἃ τουριᾶ 

' δ το ΟὟΒεΕ Δ Ὰ ΔΎπολεμαι πθλᾶο. δΔΎσωτΠπ πόὶ πᾶ- 
 τουριὰ ΘδιΙΘῊ ἈΛπΙΗ Δ᾽ ΔΎ ἌΔΎΕΙΆ ΔΟΚΝΑΟΎΟΥΤ ΕΒΟΔ δὴ ΤοΥυ- 
ἣἱ Ριᾶὰ ΝΟΤΟΟΥῪ πε πρᾶρλλδ᾽ ΔΎΩ οἱ ΤΟΟῪ ΝΎ βὰ ΠΟΙΠΠΕΎΟ ΔΎΩ 
 ΟὠΒβΔᾺ πᾶρχων πῆτόολα πδρδαζδρ δοιπᾶ τ ᾶσοε ἈΔλλΟΟ  δο- 

ἢ ΜΟῪ δὴ πλλὰ εὐ λΔυ. ΠὙΤΕΡΟΥΝΔΎ ἍΔΕ πόὶ ΝΕΡΩΟῪ ΕἼῸ 
ἣἥ πραλολἋ ἡδΆρδδζδρ χε ΔΎσδωττ ΘΙΘῊ ἈΛΠΙΗ Δ᾽ ΔΎπωτ ἐρ[Δ]- 
Ὦ ΤῸ ἈΠΠΙῊΔ ΔΎΟΜΙΝ ΔΙΔΘΎΚΗ πεΐλδ ο ΔΎΩ ΔΎΡΡ ΔΆ ΔΎ" 
ὋΣ πω πᾶτουριὰ ΔΎΡΡΟΤΕ εβὼκ ΧΙΝ ΕΠΙΝ ΔῪ ελλίϑε εχν ΝΏΘΗΡΕ 
ΣΙ ι πδλιλλων, ἄοωπε Ἅε πΤΕρε τέρολῖπε χῶκ εβολ ΜἍπε- 

 οὙοει κ'πὶ Εεβ0Ἃ πνερωου" δΔοΧΟΟΎ πόὶ ἍΔΑ πιῶδβ ἈΝ 
πορληηώε ΔΎΩ ποολλοδ Ἃ ΕἸ πΆκλλδ οι ἈΝ ΠΙᾺ ΤΉΡΟΙ ΔΎΤ ΚΟ 
οὩμ επδυλλλων ἄγω δΎδω οιρν ορᾶβᾶϑ ἌΔΎΥΕΙΆ δε δο- 
ει δὴ θέλημα. δἄοωπε Ἅε ἈΠΗΔῪ ΠΡΟΎΘΕ ἌΔΎΥΕΙΆ δΔο.- 

 ΤΩΟΥΎΝ ΕβῸᾺ οχν πολ ΝΠ ΚΟΥ Κ δύλλοοθε ΟΙΧΝ Τχενεπρ 
ΟἈἌΠΗῚ ὉΠΡρΡΟ᾽ ΔΝ ΔΎ Ἅε διχῆ Ὑχενεπώρ εὐοριλλε εοχωκαα' 

15 πετησ κσόλε, σῖ. χραταιωθωμεν 

πάδοο, σῖᾶθς. δάέή. αὐτοῦ -- ΕΦΟῪΤ 

Β- ι ἐρωτῆ ῬΙῸ ὑπέρ σε -- τ ἀκαλη τε, στ, σε --- 
".: τποΐλιο ΡῖῸ χαι πέρι τῶν πόλεων --- ὃ 

᾿Ἑτπολιο Δραπάαϊ -- ΔΎ δώτπ ὃδ. ΤΕΎΘΗ, δῖδθς, χάνι ἐφυγᾶν ἀπὸ προζωπου ἄυτου 

 --΄ ππίϑηρε ἀραπάαῖ --- 'δ ἐς δίΆλαδος - χαλαμαχ -- εἌδακ -- αἰλαμ. -- οῳωβδ, 14. 
ΠΟ γΕΓ5. 18, -- σωβαχ --- ̓ ἴ δηΐα ερρᾶι εἌδὰλ οπλ. δέει -- χαὶ παρεγένετο εἰς αὐλῶν 

-- 15. πῳτοονυ πῶε, σίδθς, -- Ππερτ. εἐπταχοσια -- ποριππεὺς -- ιππεῶων -- πδ ρᾶδιξδρ 

αὐτου --- 15 ροβῖ περῴου οὔ). τΉΡΟῪ -- τοτα δ ἴῃ ερδ το Θχοϊαϊ -- ΔΎΟ Ατδ- 

ΚΗ πελαδο (5ἰς) -- γαῖ. ἴῃ ππᾶγρ. εἴ (οπηρίαΐ., σεἴθτὶ οπ1. -- εβὼκ κιν ἐπιδν εὐδία 
Γ ΡΙῸ τοὺ σωσαι ετι τους --- ΧΙ, ὁ κατ πολάνῆτθε ἀραηπάαί -- δρᾶβδο -- ραββαθ. 

1 Ἀερ. Χ, 12 -- ΧΙ, 1-2. 

ΟΠ 19 ΝΆΚΛΛΛΗΤΕΝ. τῶκ θῶ τεν ΔΎ Ἐπ ΉΤΕεΤπόβόολι εατβε πῆ- 

ἄγει ελᾶλι' οωβδΔᾺ λε πᾶρχων πτόοαα πδλρδδζδρ περ- ἐρ 

ἘΌΟΙΪ; 25 

ἘΟΜ “0 



δοϊ. τ. 

Ῥοῖ; δ, 

τι δε: 

29) ΒΕ ἡΆ 
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: ὃ ὙΤΕΟΘΙΛΕ ἍΕ ἐπεοε φορᾶς εὐλλᾶ τε. δο ΧΟΟΎ λε πόϊ πρρὸο ἄ-΄ο 
δε ποᾶ Τεοριαλε᾽ ΠΕΧΔῪ πᾶς χὲ τἂν τὲ βεροᾶ θεε Ὑῴῦεερε. 

4 πελιᾶὰ β ΤΈΟΘΙΔΛΕ ΝΟΎΡΙΔΟ ΠΕΧΧΕΤ Ὑ ΔΙ0Ο. ΔΟΧΟΟΎ λε πᾶ 

ἌΔΎΕΙΆ ποπβδιινε δ χιτο ἄββὼκ ἐρουν ᾶροο ΔΟΝΚΟΥΚ, 
πελλᾶο ΠΉΤῸΟ Ἅε δοιᾶδο ΕβΟᾺ οὰκ πεοχώρλλ ΕἸες ΠΡΗΤΕ, 

5. ΔΟΚΤΟΟ ΕΠΈῸΗ]. τέεοριλλε Ἅε ἄορ ΔοχοοΎ ἄοτᾶμμε ἍΔ'Ά᾽ χε 
6 ἄποκ ορίλλε Εἰ] ΦΗΗ ΤΕ ἄϊεετ. ἄγω ἌΔΎΥΕΙΔ ΔΟΧΟΟΎ ἐρᾷ ΤΕ 

πδβ εὐὔχὼ ἄλλο ΧΕ ΤΠΝΟΟΎ πᾶ! ΝΟΎρΙιΔΟ ΠΕΧΕΤ τ διοοῦς 
τ τῶὰδβ λε ΔΙ ΧΟΟΎ πΟΎρΡΙΔΟ ερᾶ τὸ πλδκ. ΔΎΩ οΟΥριᾶο ἄσ-ιο 

βΒωκ ἐροῪν ρου" ἍΔΆ λε Δα ΧΝΟΥΒ ετ θὲ ΤρΡρΎνη πιώδθ 
δΎω ετϑεὲε ΤρΎνη Ἀπλδοο ἀγω ετϑεὲ πτ Ἀ:πποΐδελῖοο. 

8. πέεχε ἍΔἍΑ πᾶε χε βὼκ ερρᾶ! ἐπκηὶ πεειᾶρᾶ τκ εβολ᾽ οὐ- 
Ριᾶο Ἅε δα: εβοᾺ φίλ πΗὶ 33ΠρΡρο δέει εβοὰ Ἄπποο πόϊ π- 

9 ΒΔΙΟΎΩΛΑ πρρο. ἃ ΟΥὟΡΙᾶΔΟ ΠΚΟῪΥΚ οἷ ΘΔΕΙΤ ἈΠΡΡΟ ἈΝ πτ-ὶ 
᾽ο φιλο δᾺ ΤΗΡΟΥ Ἀποχοεῖο ποβὼκ εἐρρᾶι ἐπῦη. δΔΎΤδΔΙΜΕ 
ΔΆ εΕὙΧ ψλλλ00 ΧῈ 3πε Οὐριᾶο βὼκ ερρᾶ! ἐπέίηι. υω ἌΔΑ 
ΔΙΜΛΟΥΎΤΕ ΕοΥὙριᾶο εὐχὼ ἅλλλοο πδο ΧῈ Ἢ πνδκι ρὼ Δ᾿᾽ ΘΝ 

᾿ ΤΈΘΙΗ ΕἾΒΕ ΟὟ Ἀπεκβὼκ εορᾶϊ ἐπεκη. πέχε οὐριᾶο πᾶ. 

ΧΕ ΕἾ βΒε ΤΟΙΒΟΥΆΟΟ ΝΟ ΔΙΔΘΎΚΗ ἈΠΧΟΕΙΟ᾽ ΜῊ ΙΟΥἌΔΟ Εεὐ- 
οοπ δὴ ΠΈΟΚΕΝῊ ΔΎΩ πᾶχοεϊξο ἰωδΔβ. πο... 

παντὸς ἀντ ὯΝ τοώτθε’ ΔΝΟΝ οὐδ ΔΗ Τ δι ΕἘΡΟῪΝ ΠπΟΩΟΎ"Ψ 
«ἡ 

4 ΔΎΠΟΥΤ ΠΟΟΟΟῪ ΟΔΡΟΎΝ ΕἸΥΠΎΣΔΗ ΠΝΎΠΟΣΔΙΟ᾽ ΠΆΟΖΟΛΗΟ ΔΕ 

ΝΕΎ ριχελλ ΠΟΟΒῊῪ ΔΎΝΕΧΟΟΤΕ ΕΒΟΧΔ ΕΑΝ πεκρλῖρ λ΄ ΠΚΕΟΎ- 
5 ριᾶς πειχελδιοο δβλοΟΥυ. πεέεχὲ ἍΔ( Ἁ ἘφοῪν ορϑὰ πβδινε 

χε πᾶι πετεκν ἃ ΧΟΟῪ πιωδβ χὲ ἌΠΡΤΡε πῦᾶχε 90 πηδρορᾶκ. 

»-- , ’ -- Ν δ 
δ τπ]σί πρρο ρῖὸ δαυιὸ - ὺπεκΔῪ πᾶδο, Οομιρίαΐ. χαν εἰπὸν οὐχὶ) σῖᾶθο. χαϊ εἴ- 

πεν.... -- βΒεροδβεε -- βηρσαβεε --- ἦ Δβθωκ -- Δαβκ -- πελθδο (510) -- δοίδδιο ΡΙῸ ἀγιά- 

ζομενη -- ετεο πρητα ἀρυηάαΐ --- ὅ Δοὼ -- ΠεΡτ. εἴ (οιαρ αἴ.) ρταθς. εν γᾶάστρι 

ελαβεν -- ροϑῖ ἌδΔ, οπι. χᾶϊι εἰπὲν -- ἀπὸκ ζορίλεε... .. δίεετ ΡΓῸ εγὼ εἰμι εν γά- 

στρι εἐχὼ ---ἶ ΔΎΩ ογριίδο..... δος, ΡΤ. καὶ παραγίνεται ουριας χαὶ εἰςηλθε πρὸς 

αὐτον, ΑἸοχ. - Παρτ. οὔ. καὶ εἰςηλθε -- δοι πΟΥΒ (510) -- Ετβὲ ρυπη 15 -Ξ- εἰς εἰρη- 
γὴν -- ετϑε πτώωυ, ρΓ. ᾿ἴοῃα εἰς ὀλνα - ὅ πδῷ Ρῥσὸ τῷ ουριᾷ -- πρρο (510) --- ϑ' τη- 
ΡοῪ -- ΠποΡγ. εἵ (Ὁοιαριαΐ., σΓ. ΟΠ,. --- ἡ δέμλοντε εοΥγρίᾶο εὐ ἄκθῖοο δα ΓΙῸ εἰπε 

προς ουριαᾶν --- ᾿ πδο ἴοςο προς δαυιὸ - ετβε τίβουλοο πτλιδ ΘΎΚΗ (510) ἀκπ- 
οεῖο, σῖδᾶθς. -- ΠΕΡῚ. ἡ χίβωτος χαι ι᾿σραὴλ -- ΠΕΟΚΕΙΗ ἴϑ1ο) ---- 53. [0]. τα ροτῖ 
- ΔπΟΣ 5616 Αἰζοσαπ πο οῪ ΡΙῸ χαι Ἔ ενηθημε νεπ ᾽αυτοὺυς - ΟδΡΟΥ͂Ν,.... ππτπο- 

ἍἍιο, οΓ. εὡς τῆς θυρᾶς ς τῆς πυλήης ---- Ἢ πΟΞΟΆ ΗΟ ΞΞ οἱ τοξευοντες - Ροϑβέ πέεκρας-. Ξ 

διδὰ οὔ. χαν νος βϑῆανοῦ τῶν παιδὼν τοῦ βασιλεὼως - ἰἴθηλ δηΐβ πκεουρίδισ οτἢ. ὁ δου-" 

λος σου -- πεχελ διοὺ (5ις) ---- 33. πωδίκε ρῥῖὸ ᾿πει.ῦδίκε -- τὸ ρημὰ τουτο. 

ΠΒερ. ΣΙ, -τς 223-25. 

᾿ 

. -ὙΥΣν 
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χε τρε ἈΝ τᾶι τοΎβε νδλλοοουε νοουωλλ' ΠΤΟΚ Ἅε Τἄχρε 
πεκποΐλελλοο οδιρῶσς ΝΎΠΟΛΙΟ ΠΥ ΗΟ ΝΥ ΤΔΎΟΟ εἐπκᾶρ, ΔΎω 

9 Δ ΤΑχρε Ππέρη τ. τέεοριλλε Ἅε πούριᾶο δοοταιλ χε ἃ πεο- 
Πο ο.Δι ΑΛΟῪ ΔΟΎΤΟΕΙΤ ἐρο. ἘΤΕΡΕ ΝΕΡΟΟῪ ἌΠΡΗΒβὲε οὝΕΙΝΕε δο}- 

ΧΟΟΎ ΠΟΙ ἌΔΎΕΙΔ δΔο χε ΤΟ ἘΡΟΎῪΝ ἐπ ηϊ ἄοθωπε πδο] ΠΌΡΙΔΔΕ Ὁ 
᾿ς δΔόχπὸ ΝοΟυΎηρε᾽ ΔΎΩ πρῶ] ἊΝ πῶᾶχε πτὰ Δ, δἃδοὶ δΔο- 
χη, πε ἈἈΠΟΝΉΡΟΝ ἈἈΠΆΛΤΟ Εβ0ῸᾺ Ἄπχοειο. πζχοεῖο Ἅε δΔ6].- 

᾿ς χΟΟῪ πηᾶϑᾶν πεπροφητης ερᾶ τὸ ΠΆΔΎΕΙΆ δοβὼκ πδαὶ 
ΕΟΟῪΝ πεχᾶο] πᾶς! ΧῈ ΟὟΝ ρώϑλλε ΟΝ ΔΎ δὴ ΟὙπολίο. που 

 ΦΟΎΡΚΔΟ πε' ΠΚΕΟΥὰ ΟὝΘΗΚΕ πε. πρλλλλᾶο Ἅε ΟὙΠΤ Δα κ.- 

ΠΟ ἩΔῪ ΠΟΠΌΡΕ ΝΕΟΟΟῪ ΓΝ ΟΝΌΡΦΕ ΝΕΡΟΟῪ εν δι. Ὗ εὐλὰ ΤΕ᾿ 
8. πρηκε λε ρύωξδ ἌἈΝΠΤΊΟΩ λᾶδυνὴ ΑΔ Ύ ποὰ ΟὟΕ οἄᾶ!βε 5.- 

Ομ δτε τῶι πτδεκᾶδο πᾶς ΔΎ δαφοᾶρρ, ἐροο διοᾶν κ᾿- 

00 ΝὲΟ πλλλλδο πε ΔΎ ΝΕΟΟΎΩΔΑ πλλλλδο ἈΚΝ ΝΕΘΚΟΘΉΡΕ δι, 
πεείοεικ λυ πεοο εβοᾺ οὴλ πῆδποτ᾽ ΔΎΩ ΝΕΟΠΚΟΤΚ οδ΄ 

1 ΚΟΎΝΕΙ ἐ00 πᾶα! θε πούζϑεερει οὙρελλπόοιλε Ἅε Δ6}! ἐρᾶ ΤῸ 
᾿- πρρδο δΔοσοι ΔῈ ἐροῦ δοΓοο ει ΕβΟἋᾺ δὴ ΠΤ ΒΝ ΟΟΎΕ, 
: ΔΎΩ Εβθβ0Ἃ Φ΄ὴ᾽ παεοοοΥ εὐὐθτ ἐπκλλλο π τ Δα Ιδοιλε ἐροῦ]" 
δὲ δύ! πτερᾶιβε ΠΗ κΚε πρώλλε δ τἄλλο Ἀλποώῦλλλλο Π Ή  δΔο]- 
5 δόίλε Εερο. ΠΤΕΎΝΟΥ Ἅε ἌΔΎΥΕΙΆ δΔοσΝ Τὸ ΟΝ ΟὙΟΡΥῊ επ- 
τερῷ πτδΔΟΡ πᾶὶ πεχὲ ἌΣ ἘΦΟΎΝ δ πᾶθδν' χὲ ον, ΝΟῚ 
πχοεῖο᾽ πρλλε τ δαρε αἀπᾶι ἀελαπουᾶ, ἐλ πΑΑΟΥ ΔΎΩ τε- 
Ὁ ἢ ποτᾶδο ποᾶςθο πκώβ ποοπ' ΕβῸἋᾺ χε ἄΠΡΕ πἃἡπειυᾶ- 

ἢ ΧΕ ΠΟ ΓΟΟ ἐΠπΡῊΚε πρώλλε. πέχε νᾶϑθδν᾽ ἘΡΟΥῪΝ ὯΝ ἌΔΎΕΙΆ ἡ 

: οτρϑ ΠΤΟΚ πὲ πᾶι πΤΑΚΙρε πειρβ᾽ ΤΕΝΟῪ 6ὲ νᾶ: ΝΕΤ ΧΟ 
ΠἈΕΜΟΟΎ Ππόι! ΠΧΟΕΙΟ ΠΝΟΥΤΕ ἈΜΠΙῊ Δ᾽ ΧΕ ἄΝΟΚ πεν τ διτᾶροκ 

᾿ 

“᾿ 
ψέ 
δ᾿." 

ἊἜ } : ΞΞ 51 ̓ὐράξοίπι - πδάβλόοῦε δρυηάαῖ -- πτλυτο....., επκᾶφ ὕτοὸ χατασπᾶσον 

αὐτὴν - δε τδαρε ποϑητ, σῖᾶθς. χράταιωσον αὐτὴν; ΑΙοχ. οἵ Καῖ. -- Πορσ. ἽΠΙΡΠῚ 
-- ὅὁ λῃηΐς πεορδι οὔ. ουριᾶς, εἴ ΡΙῸ τὸν ἀνδρα αὐτῆς ΠᾶΡ. εροι --- ὶ ΠΕΦΟΟῪ ἅκ 

᾿-. ̓ ἀραπάαι -- Ροβῖ πουζθηρε ΟΠ}. τἴδιο! -- αὐτῷ -- πώς! «Π ασαῃάδι - Δι|ᾳ:ῶπε ρτὸ εφανη 

ἱων αὐτοῦ επι τὸ αὐτο -- πλκαλδιο! αὐτὶ πε ύηρε Πΐς σταθο. ΟΠ1. ----  Δηΐθ ἀαπράκελδο 

ὁηι. τω ανδρι - Δα)σοιλε ἐροο] ἀρυηάαΐ -- εὐτ ρο του ποιησαι -- πρῴακε ροβῖ κ- 

ΘΉΚΕ -- ΠΕΌΓ., ρῖδθς. οὔ. -- ἀπώλελιο πτδοδόιλε, ρίᾶθο. τῷ ανδρι τῷ ελθοντι 

: -Ὁ ἩΤΕΥΠΟΥ ἍὯε ΡΓῸ χαν -- ροβῖ ο΄ ΟὙΟΡΤῊ ΟΠ]. σφοδρα -- ἸπτδΔῸΡ παδὶ ἀδαπάαδί 

Ἄ ἀειαπυδ, εὐλλτταλον, βσ. -- Περσ. υἱος θανάτου --- ὃ ἀηἴο παποτοο οΠΊ. ΔΎΩ ΕβΒΟἋ ΧῈ 

- Ἔπρηκε πρώμε ἐδθϑιηΐ ἴῃ σι, δἵ ΠΘΡΥ. --- ἦ πᾶι ΡΙῸ ὁ ἀνὴρ -- ἀἀπειφῶβ -- τουτὸ 
᾿. δε, Ναῖ. οτι; δΓ. οπ]. 

ΕἸ 
π᾿. Π Ἐδρ. ΧΙ, 26 -- ΧΙ], 1-7. ᾿ [26] ν ἐν 

ἐν 

πο Ἄπλττο ΕΒΟᾺ -- Ἅα]ρ., δΓ. -- Περὶ εν οφθαλμοις --- ΧΙ, ἢ ροβῖ φᾶιβε οὔ. μιχρα, 

εἔ δά. πεσδᾶτε -- πεὸ πῖκαεδο πε, ρίδος, χαὶ ηδρυνθὴ ΞΕ Ν χαι μέτα των͵ 

ξο 5 

Ἡλη0 ἁε: 

οὶ: ὙΣ 

τ οΟΪ, ὅς 



εὐ γοϑ. ΤΟΡ 

ῳ Ρ- ἍΔΗ: 

σοϊ τας 
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Εχελλ ΠΙῊΔ ΕἼΡΕΚΡΡΡΟ εχώθ ἄνω ἄποκ πε τ ΔΙ ΠΟΎΡ ΔΑ ελα- 

8. ἍΧ0Κ ΕΤΌΟΤΟΙ ποᾶοΎ Δ᾽ δΎω διΐ πᾶκ χ'πη: Ἄπεκχοειο ὥγω,. 
ΠΈΘΙΟΛΛΕ ἈΠΈΚΧΟΕΙΟ Δ! Τα ΔΎ εἐορᾶ! ἘΚΟΎΗ Κ΄ Δι πᾶκ ΟΝ 31- 
ΠΙῊΣ ἈΝ ἸΟΥλδ΄᾿ ΔΎΩ εὔὧπὲ πᾶι οοβκ {πηδούωρ, εἐχου 

" Κᾶἄτᾶ πᾶϊ ετβὲε ΟὟ ἄκουα Ἀπχοεῖο ΕἼΤΡΕΚΕΙρΡΕ ἈἈΠποπΗ- 
ΡΟΝ πηνᾶδρη νεηβδλ' οὐρειᾶο πεχετ τ ἄϊοο ΔΚΑΛΟΟΎ ΤΟΙ ΘΝ 

τοΥυβε ππηρε πδλυλλπ᾿ ΔΎΩ τεοκεορίλλε ἄκχιτο πδᾶκ π- 
ιὺ σρίαλκει ΤΕΝΟῪ δὲ ππὲ ΤΟΎΒΕ Δο ορᾷξ πεκηὶ ὐἂ ἐπῷ ΕεβοἋ χε 

ς ἄκορι ο  ἄκχι ΠΤΈΟΘΙΔΔΕ ἘΝ ΟΎΡΙδΔΟ πεχετ τ δῖος ετρεοωπε, 
ι Νἅᾶκ πορλε. πᾶϊ ΠΕΤΈρΡΕ ΠΧΟΕΙΟ χ ἈλλΛΟΟΎ ΧΕ ΕἸΟ ΦΗΗΤΕ 

ἄποκ ἔηδηροε ΠΟΝΠΕΘΟΟῪ εἐρρᾶ! εχωκ᾿ πτᾶχι ΠΝΈΚΘΙΟΘΑΛΕ, 
δὰ πεκβᾶλ' πτἃ ΤΑΔΎ ψλπεθι ΤΟΎωΚ ΠΟΠΚΟΥΤΚ ἈΠ πκριολλει 

19 ἈΚΠΑΆΧΤΟ ΕβΟᾺ πρης ΕβοΟᾺ χπτοκ ἄκιρε ορῷξ πρῶπ ἄποκ 
δὼ ἔπδειρε απιᾶχε ἈΠΑΛΤΟ ΕβΟᾺ ἈΜΠΙῊΔ ΔΎ πηᾶρρᾶο 

ι ἌἌΠΡΗ. πέεχε ἌΔΎΥΕΙἍ πνᾶϑδᾶν χὲ δίρποβε πχοεῖο. πεχε πάτο 

ΘᾶΝ ἘΦΟῪΝ ΟΝ ἌΔΎΥΕΙΔ᾽ χε ἃ ΠΝΟΥΤΕ ο1 ἈΑΔῪ ἈΚΠεκοΌβε 
“ ΝΥΝΔΆΛΟΥ ΔΝ ΠΛΗΝ Θὴ ΟὙδΩΟΝῪ ἀκίπουδο Ἀπώδχε ψ35- ἱ 

πχοειο ΔΎΩ πκεύηρε ΝΎΔΥΧΠΟΟ πᾶκ ο΄ὴ᾽ ΟὙΆΛΟΎ πδαλου. 
10 πᾶθᾶν Ἅε δαβὼκ ερρᾶϊι ἐπόηι" δυω πχοεῖο δαπᾶ τδοοε. 
Ἀπηρε ΚΟΥῚ πτὰ θι31Ὲ πουρειᾶο χποὺὶ ΠΆΔΎΕΙΆ δορώρτοι, 

ιὸ ἐπῦῶπνε. ἌΔΥΕΙΆ ἍΕ δῖκθτε ΕβΟἋ ΘΙ ΤΟΟΤΟ λπχοεῖο ετβε. 

πῦηρε ΚΟΎΣ ἄγω ἌΔΎΥΕΙΆ ΔΟΝΉΟΤΕΎΕ οὴ ΟὙΝΗοδ δβῶκ 
1 ἘΦΡΟΥΝ ΔΟΝΚΟῪΤΚ ΟΝ ΟὙΘΟΟΎΝΕ ΦΙπΠεοητ. ΔΎΤΩΟΥΝ Ππόὶ πε- 
πρεοβητερός ρου πόηι ΎΔρερᾶ ΤΟΎ ριχώς ΔΎ ΤΟΎΝΟΟΘΟΙ ΕβΟᾺς 
διίχελι πκᾶρ᾽ ΔΎω Ἀποροηδο ΕΤΟΥΝ᾽ ΟΥ̓ΔΕ ἈἈΠΟΟΎΣΣ ΟΕΙΚῚ 

ι. πα Ύ. δούώπε Ἅε ρα 'πρλροᾶοο! ΠΦΟΟῪ ΠπΉρε ΚΟῪΪ δα- 

“ΔΟΥ ΔΎΩ ΔΎΡΡΟΤΕ πόιὶ πριλοδὰλ ΠΆΔΎΥΕΙΆ ετᾶλλοο" χὲ ἃ 
ΠΗρΕ ΚΟΎΙ “ΛΟΎ ΔΎΧΟΟΟ ΠΝΕΎΕΡΗΥ ΧῈ Εἰς φῆητε ρῶ ερε π- 

8 αηΐθ ἈΞΠΙΗᾺ ΟΠ. τὸν Οἰχοὸν -- εὐὧπε τἴδι οοβκ..... εχον, ΚΓ. εἰ μιχρὸν ἐστι 

προςθησω σοι ---- " χαπχοειο ΡτῸ τὸν λογὸν χυριου -- πἴτιοηρε πδαδακών,, 57. τ ΠΕΡΓ. δὲς 

ψυ]ρ. μαος μαρϑηΐ ἴῃ ἅπε χαι αὐτὸν ἀπεχτεινας εν ρομφαιᾷᾳ υἱων ἀμμων --- "' ροβξ 
εχῶκ ΟΠ. εχ τοὺ οἰχου σοὺ “- ἌΣΠΡΗ, ἰΐ. ν,. 564.» ΡΙῸ τοῦ ἡλίου τουτου --- δ" Ροβὲ ἅκ- 

1 πον τε ΡΓῸ χυριος -- (1 ἀκαδν -- ἀφείλετο; ΚΓ. -- ΠΘΌΓ, παρε-. 
πλην -- πλὴν οτι -- ἄἀπώδχε ΡΙῸ ππδε -- τοὺς ἐχύρους -- Ροϑβῖ ἀκπ-ὶ 

ΠΊΙΗᾺ ΟΠ. ΤΉΡΩ --- 

βιβασε --- 1’ 

χοεισ ΟΠ]. εν τῷ ρημᾶάτι τούτω -- πκείῦηρε -- ΠΘΌΓ., ΘΓ. ὁ υἱος σοὺ --- “ἢ πογρειδο 
Ξ- ΑΙοχ, γαῖ. οἵ Περτσ., στ. δἀά4. του χετταιου -- ΔΙρωρ Ὺ ἐπῦωπε ρῖὸ χα! ἡηρρωστησε, 

--- [δ χχπχοειο ῥσὸ τὸν θεον -- Δααπηότενε οπ οὐπηοα -- ενηστεῦσε νηστειῖαν -- δα πτ-ς 

κΚοτκ ο΄ οΟὙδόογπε ϑιπεοητ, δσίαος, ηυλισθη (ΑἸοχ. 44. χαὶ ἐχοιμηθη) ἐπὶ τῆς ὙῺς᾽ 

-τ "᾿ δυδρερδτου εἴ ετώουμ ἀρβαπΐ ἃ οι. --- (" δΎχοοο ΠΠΕΎΕΡΗΥ ΡΙῸ οτὶ εἰπὸν. 

Π Βερ. ΧΙ, 8- 18, 
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(ΘΗρε ΚΟΥ οπρ ἄνᾶχε νΆλλλδο Ελλπο τ ΈλΑ ἘΠ ΡΟΟΎᾺἕΟῸΤΕ- 
Ὁ ΝΟῪ 6ε πᾶζυπρε πνἄζυχοοο δα] χε ΠηΗρε ΚΟΥῚ Δ»λΟΎ. ΔΎΩ 

᾿ς ἈΔΎΕΙΆ ΔΝ ΔῪ ἐπ ολλοδκ ΕὙΚδοκεο᾽ ἌΔΎΕΙΔ δο31Ὲ ΧῈ ΠΉΡΕ 

᾿ς ΚΟΎΙ! ΔΟΜΛΟΥ πέχὲ ἈΔᾺ πνοολλο Δ Ὰ ΧῈ ἃ ΠΘΗΡΕ ΚΟΎΙ Ξ"ΛΟῪ 
᾿ᾧ πεχδΔν χεεέρε. Δ ΤωΟΥΝ ΕβοἌ ρι χερὶ πκᾶρ, Δα χώκερα οὴ οΥὐ- 

ΟΟΥ δου τάφρου δορζοιώως πρηκεροῦτε ἄοβκ ΕἘΡΟΎΝ ΕΠῊϊ: 

ΟΠ πχοεῖο Δ ΟΎ ΟΣ ἡ δα 'Δαβκ ΕΡΟΎΝ ἐπαηι ΔοαοΎεροᾶθνε 
ἱ ΝΝΕΟ λο Δ Ἃ ΕΕΙ ΝΕ πο ΝΟΎΟΕΙΚ ΕΤΡ]ΟΎα. περ δὰ Ἅε 

᾿ς ΠΕΧΔῪ πᾶς) χε ΟὟ πε πειᾶχε πΝΤδκδᾶδοὶ ΕἸ Βεὲ πῦηρε ΚΟΎΪ᾽ 
ξεν ΕἾ εὐονδι ΚΝ ΤΕὟΕ ΔΎΩ Κρίλλε ΕΚῸ ΝΟΎΘΗΝροειο ΠΤερε π- 
Υ (ΦΘῊΡΕ ΚΟῪ! ΛΟῪ ΔΚΤΩΟΟΥΝ ΘΦΙΠΕΟΗῪ ΔΚΟΎΛΑ ΟΕἸΚ ΔΎΩ ἄκοω. 

» πεχε ἌΔΎΕΙΆ πὰῪ χὲ δι ἐρὲ πηρε ΚΟῪΙ οπῷ ΔΙΝΉΟ ΤΕΎΕ 
᾿δΎω δΊρΡΙλλΛΕ εἰχὼ ἈλλλῸΟ ΧῈ ΠΙλκ ΠΕΤΟΟΟΥῪΝ χε πχοεῖο νὰ πᾶϊ 

"8 ἜΤ θεὲ πώηρε κουΐ πορωνπϑ᾽ ΤΕΝΟῪ Ἅε ἃ ΠΩΉΡΕ ΚΟῪΙΪ ἈΛΟῪ ΕἼ δε 
: ΟὟ ἄποκ ὑνγδνηοτεΎε. ΛἪ ηδκτος ἐπιοὰ ΧΙΝ ἐπι ΔΎ ἄ- 

 ΝῸΚ ἴλε εἰπᾶ θωκ ερὰ ΤῸ} ΤΟΙΣ ἍΕ ΠΝ ΟΚΊΤΟΣΩ ερὰ τ ΧῚΝ ἐπί ΔΎ. 

᾿" . ΔΎΩ ἃ ἌΔΥΕΙΆ οελολ βροᾶάβεε τεῦοριρλε δειβκ ΕΡΟῪΝ 

τὐᾶροο ΔΟΝΚΟῪΚ πελλᾶο᾽ ἀυ δοὼ ἄσχπο πᾶσ! ποΎωηρε δο- 
δ5 “ΞΟΎΤΕ εἐπερὰν χε οολολκον᾽ πχοεῖο Ἅε δοβλερι τ δΔΟΧΟΟῪ 
᾿εβ0Ἃ διτοοτὴ πηᾶϑᾶν πεπροφη τησ' δΔΟΛΛΟΥΤΕε ἐπορᾶν χε 

Ὡ εἸΛΤΑΪ ΕΤῈ ποουῶρ λα πὲ χε ΕἸ βὲ πχοεῖοἬ. ἄγω τωᾶβ δΔεαπο- 

Ἔ{ΨῃΠΗ ἈΝ ορᾶβᾶδϑθ πτε πῶηρε άαλων δοχιὶ ΝΎ ΠΟΣΙΟ π- 
ὦ ΤΆΝΤΡΡΟ. ἄγω τωΔΒ πρεν βδιίνε ἐρὰ ΤῸ ΠἈΔΎΕΙΆ εχ 

δι 

ΒΥ. 
Ἢ 

Κ 

ΕΓ. 

ΠΡ ονε ΤΕΝΟῪ 6Ε οὐοΎΦ, ΕΡΟΥ Ν᾿ Ἀπώχπ πλᾶοο πτεῚ πτ- 
αι ΝΎΠΟΔΛΙΟ ΠΉΤΟΚ χε ππᾶβωκ ἂν Τα χιτο ΠΟΕΤ πᾶρᾶν 
Ἐξ 

, δῖᾶδθς, τεθνηχε 
Ελ.ὺ Ὁ ἱπ|το οὔ. δύω ἌΔΥΕΙ Ἃ -- οἵτ ΟὙΆΛΟΟΥ ἀδαηάαΐϊ -- παπίκοειο -- Π6Ρ., ΟΊ. τοῦ 

ἀθ τεπον δέ, οΓ. χαὶ -- ΟΠ]. 'ἴπ ἔπε χαι ποιησει καχα --- [9 ερε 

Π θεξου - Δαογέεροδοπε..... ... ἔξει ε δΟ ΡΙῸ χαὶ ἡτῆσεν -- ἴῃ ἤπθ οὔ. χαι παρεθηκαν 

ἦἥ αὔτω ἄρτον χαι ἐφαγε --- "' εὖ -- ετι -- κπνοτενε -- ἐνηστευες -- φιπεοητ ἀδαπάαΐ 
Ἢ -Ξ- ἜΣ μιδὺ ἀδοβί ἴῃ ρτᾶβς, -- διτί  -- ετι - δίπηοτευε -- ενηστευσα -- ετβεὲ πίῶηρε κουΐ 

᾿ παωνδ ῬΓῸ χαι ζησεται τὸ παιδαριον ; ---- 58 ΜΗΜΕΣ ΚΟΥῚ -- ΑἸΟχ., β»Γ. σπῇ ΠΘΌΤΓ. οἵη. 
πΡηυ5 χιπ Εἰτετ ιν ΡΓῸ ετι, ἰτογαπι ἀραπααῖ -- "ἢ πδο! ροβῖ δοχπο ἀθββῖ ἃ ρυ. -- οο- 

᾿- θάκοι -- σαλωμῶων --- "5 εὐλαὶ -, ἴδεῦνει, Α, εἰς ἐνῶ στ. τεδδεδι -- ετε ποογώρκ 
; . ππχκοεῖο, σγθθο. -- ΠΕΡΓ. ταπίη] ἐνεχεν κυρίου --- ὃ ορδβδϑ -- ΑἸθοχ., σσ. ραββαθ 

Ἰ ρεῖ ᾿ωαβ Βοῦῖθα οβοϊϊδηίογ οτα. ἀπέστειλεν -- ορᾶβᾶϑ, 14. νϑῖβ. 290, Πὶς βἴϊδῃ 

ΑΙ. ἰοχ. ραββαῦ --- "5 πτει πτχι ππτπολιίο πτὸκ ρῖῸ παάρεμβαλε ἐπι τὴν πολιν χαὶι 

π ροκαταλαβου αὐτὴν -- χε πηδβὼκ δἂπ ὙΑΑΥ ΜΕ δτᾶθο. ἰνὰ μὴ προχαταλαθωμιαι 

εγὼ τὴν πολιν, 

Π ΒἈερ, ΧΙ, τ-28. 

Ε΄. ἀκλλοο χε δΔιπολελλει ἈΠ φορά βδθ᾽ διχι ΤΠ ΤΠΟΙΟ πΑΛΑΛΟΎΝΙΟ- Ὁ 

ΘΟ ΘΣ 

ΘΙ ΝΣ 

ΦΟΙΣ Ὡ- 



ἐαρδν ΕἸΑΥῊΣ 

90. 

9 ἐρρᾶι εχῴο χε ἄποκ ἄιχιτο. δΔδΎω ἌΔΎΕΙΔ δΔοοΟΎΡ, ΕΡΟΎΝῚ 
ἈΠΆδΔΟΟ ΤΉΡΟΩ δοβὼκ ερρᾶι ερρᾶβᾶθ' δΔοΠΟΆΕΛΛΕΙ πλοῦ 

Ὁ δοχιτα. ΔΎΩ δοχι ἈΣΠεκΆΟΣΑ ἈλλλΕ ΣΟ Ἃ ΠΕΎΡΡΟ ΕβΟᾺ φιχπι 
το ᾶπε' πῦον Ἅε πονᾶρ οὙσιησῶρ πρρηώῶῶε ερὲ ΟὙωπε ἄκλλεὶ 
οι δ ΔΎΩ ἐπ} οΙχν τ ἂπε ΠἈΔΎΕΙΔΛ᾽ ΕΝ ΘΟ ἌΕΟ λε ΜΑΑΘΟΟΝΝ 

1: ΔΝ ΤΟΎ ἐπ δ ΟὟ εὐλᾶ τε. ΔΎΩ πλδοο ΕὙἸΡΗ ΤΟ ΔΟΝ ΤΟΎ 

Εβθ0Ἃ ΔαΟΎΔΟ ΤΟΥ οὴ πβΔιΟΟΥΡ᾽ ΔΎΩ ΠΟΟΎΡΟΔΛΑΛΟΥΣ ἌΠΕΝΙΠΕ,. 
ἸΔΟΠπολλΠΕΎε ἙΚΡΛΟΟῪ οιχελλ πλλὰ ΤΉΡΟ τῶι τε θὲ πτδηᾶδο. 
ΠΝ ΚΕΠΟΙΟ 'ΤΗΡΟῪ πεῆηρε πάλλων ἀΎω Δ ΔΟΚΤΟΟ ἈΠὶ 

χπ|,1 πᾶδοο ΤΉΡΟ εορᾶ! εθιεληλ. ἄοσυωπε λε πποᾶ ΝδΙ 
ἀβεοδλων πῶηρε ΠἌΔΎΥΕΙΧ ΔΎοωΝε πε πᾶς! ἐπεορᾶν πεὶ 
θᾶλλᾶρ εἐἴεοε ορᾶο ελᾶ τε ἀΎ ΔΆΝ ΠΟΩΘΉΡΕ ΠἌΆΔΎΕΙΔ, 

. Δλεριτο. ἄμνων Ἅλὲε δύθλιβε ελλὰ τε φολε ετροχτο, 

επῦωπε ετβὲ ϑᾶμδρ τονε χὲ Ὲ ΟὙπάᾶρθεποο τὲ ΔΎω. 
πΕρε πρῷβ οκρ πηᾶρρδο πδλλνν᾽ ΕΤΡῸῚΡ οὐρα πᾶς π-ὶ 

9. αινε. ἄλλνων ἍΔΕ ΝΕ ΟὙΝΎ ΔΩ ἙΑΔῪ ΠΟΎΩΒΡ χε τωπνᾶ- 
ἊΔΒ πωῆρε ποᾶλλδᾶ ποὸῦ πἌΔΎΕΙΆ ΔΎ των δΆδβ πὲ ου- 

4 οοφοο εὐλᾶ τε πε': πεχᾶὰ πᾶϑανν χε ΟὟ πὲ πιρῷωβ ετοοπ 
ἌΛΆΛΟΚ ΕΚΟΥΕΤΟΎΩΣΤ οἰ ἂϊ ΠΟΟΉΡΕ ἌΔΠΡΡΟ ΔΎΩ ΕἰῸ ΦΗΗ ΤΕ οινδι Ἷ 

κπᾶ τ ἄλλοι ἀπ΄ πέεχὲ ἄπ ων πᾶ χε θᾶμδρ τοῶδνε πᾶβε- 
5 οδ'λωλι ΑΛΕ λλλλοο ἈΚΠΕειλλΕε ΧῈ ΕἸΝΔΡ ΟὟἁἩ πέεχε τωπδλᾶβι 
πᾶς ΧῈ ΝΟΧΚ εχελὶ ΠΑΝ ΝΚΟΥΚ ΠΥΌΠΟ χε εκπε ἀΎωῳ πεκ- 
᾿ τ πδεὶ ἘΡΟΥΝ ᾶροκ εὐ καπεκουω" χοοο πᾶς] χὲ ““1ἄρε θὅ- 
ἂρ τἄοωνδε εἰ ᾿ὐᾶροι ΠΟΎδλλΙΟ πᾶ! ΝΡΗΚΟΆΔΗΡΙΟΝ πενᾶ- 

ὃ ΟὙΌΛΛΟΙ ΧΕ ΕἸΕΝ ΔΎ ἐροῦ ΤΔΟΎΩΔΑ ΕβΟΔ ΟΝ πεοῦίχ. ΔΆΆΝΩΝ ΔΕ, 

δ χε δποκ δικυτο ἀραηάαί --- ᾽ ΧΕ ΚΟᾺ -- Ψ,, στ. μοόλχομ, -- πϑρηώε οςο χρυσιου 
ἘΒΕΒΈ τιν τ». διίκως ρῖὸ χάνι λιθου τιμίου -- πιλαποΐλιο, στ. τῆς πόλεως --- ὅὅ δΔαονδτς 

στον οὴ πβδώουρ -- εθηχεν εν τὼ πρίονι -- ροβῖ ἀκπεῖτιπε πη. οἴιπὶ γαῖ, χαὶ ὑπότο- 
μευσι σιδηροις -- δοαποιλπενε (- ἐπομπευσε) ἀϑ46 τΗρῸ ρτὸ και διηγαγεν αὐτοὺς 
δια τοῦ πλινθιου ---- ΧΠΠ, ' Δβεοδίλων, ἱπῖγα ραβϑίπη διβεοδίλωα, -- αβεσσάλωμ, -- Θ5 - 

λλδιρ 5ΘΙΏΡΟΥ -- ΑἸθχ., στ. θημαρ --- ἢ δεθδιβε -- εὔλιβετο -- εὐλδτες ἀραηάαΐ -- φως ε 

ετροτο επώπε -- ὡςτε ἀρρωστειν -- ΟΥ̓ΡΩΟ, πᾶὸ παλιπε, σΓ, τι αὐτὴ -- δ χε, 

᾿ὠπδλδθ ρτὸ χάνι ονομα αὐτῷ τιωναδαβ -- πε ογοοῷοο πε -- ἀνὴρ σοφος --- ἶ πᾶ-ὶ 
Ἀπώπ, στ. αὐτῷ -- εκουετοῶτ -- ρα ]Πάη5 65, στ. ἀσθενὴς -- ροδῖ Ἄλπρρο οπἹ. τὸ 

πρὼν πρὼν -- ΔΎΩ Εἰσ ΦΗΗΤΕ οιπδι Ραμ δηΐ -- ροβί πδβεοδίλλα οπην του αδελφου μου Ἶ 

-- χεπεειαλε χῈὲ εἰτὰρ ΟὟ δήάϊία ἃ ρ]οβϑαΐογζο --- ὅ πτοπο χε εκυϑῶπε -- (ομηρίαϊ, προ- 

σποιου ενοχλεισθαι, ρ΄. μαλακισθητι -- εδλαπεκογώ -- Ἅα]ρ. μέ γ]βίίοί ἴ6, στ. Ξ- 60, 

του ιδειν σε -- ροβὲ ὠδροι, 4ποάα αραϑβῖ ἃ 5Γ.») οὔ. “και ψωμίσατω με -- πδιὶ πρικοὰ-. 

ΔΗριον πεηδούοαιο, στ. χατ ὀφθαλμοὺς μου βρωμα -- ερος ἀθαβί ἃ 5. 

Π Κορ. ΧΙ, 29 -- ΧΠῚ, 1-6. ΟΝ 
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ΔΟΝΚΟΥΚ δότἄδο ἐπωνε πόρμτ Ἅε δο ΒΚ ἐρΟῪΝ ὡὐἄροοαϊ ἢ Ρ. χκξ: 

εδκηπεζινε πεχὲ πων ἈΠΡΡῸ χὲ αἱᾶρε ϑᾶσνλὰρ τἄοωπε “91:1: 
Εἰ δΝἧδϊ ἘΡΟΎΝ ΠΟΎΔΛΛΙΟ δὶ ΠΡΕΝΚΟΆΔΗΡΙΟΝ᾽ ΝΟΝ ΤΟΥ ΦΑΡΤΗΙ 
ἢ ὙΔΟΎΟΛΜΟΥ ΕΒΟΔ Οὴ πεούιχ. δΔΎω ἌΔΎΥΕΙΆ ΔΟΧΟΟΎ πθϑᾶλλδρ 

ς΄ ἙΕΡΟῪΝ ΕΠῸΗῚἕ εὔχὼ φν9400 πᾶσ᾽ χε βωὼκ ερρᾶιϊι ἐπηὶ πλάνον 

᾿ς 85 ΤΟΥΟΟΝ᾽ ΠΝΠΉΕΤΔΑΛΙΟ πᾶς] ἌΠΕῚ ΠΝ ΔΟΎΟΛΛΟ. ἄγω θδλλᾶρ 
ς΄ δοβωκ ερρδι ΕπΠΗῚ πᾶϑλννων πεοοον᾽ ΠΉ ΟΟ Ἅε ΝΌΏΠΚΟΤΚ. ἄοχι 

Ἅε “πώτε ΔΟΟΎΟΣΟΛΛΟΙ ΔΟΎ δλλι0 ΝΗ ΚΟ ΔΗΡΙΟΝ οᾶρτης δο- 

9 ΠΔΟΤΟΥ. δΟχι ΠΤ ΔΑΚΝῪ ΔΟΟΥΟΎΤΒ εο ἌΠΕΟΛΑΤΟ Εβ0λ᾽ 544.- 

ςς παογώω εογώλ' πεχὲ ἄλλων χὲ πὰ πιρῶλε ο ΒΟᾺ δλλλοῦ" ἢ ςο]. 2. 
ἢ ἄΎω πρώλλε ΤΗΡΟῪ ΔΎΖΟ ΝΑ ΔΎ οᾶρτηο. πεχδὰ πϑᾶμλδρ 

χε πεν ΔΟΎΟΛΛΟΙ ΧΎΤ ΕΡΟῪΝ ἘΠῚ Ὶ δλλίον ΧῈ ΕἸ ΔΟΎΟΑΛΟΙ ΠΤΟ- 
91έε. ἀγὼ ϑᾶμμᾶρ ἄοχὶ ΝΕΝΚΟΛΔΗΡΙΟΝ ΕΦΟΎΝ ἘΠΊ δλλΟΝ πᾶς 

- ΆΝΩΝ πεοοον δόοοκο Ἅε εἐροο πεχᾶςὶ πᾶς χε ἄλλη ππτεεν- 
ΟΠ ΚΟῪΤΚ φἄρτηι τἄοωνπε. πεχᾶο πᾶς! χε πὼρ πᾶσον 34πρ- 
15 ΘΒΒΙΟΙ ΧΕ ἈΛΕΎΡ ἴρφε οὶ πίηλ΄᾽ λἴπερειρε πααπ τοοό. ἄποκ 

ς ρὼ εἰπᾶρεπ πᾶ ϑποόνδό ϑδὲνὶ Τῶν ΠΤΟΚ λε ρωὼκ ΝῪΡ 9ὲ πηπιᾶ- 
ΠΠ ΘΗΤ Θλλ ΠΙΉ Δ᾽ ΤΕΝΟῪ 6Ε (Οὔχε 423Ν ΠΡΡῸ ΚΟΟΟΥΝ χὲ πον θὲ Ὁ 
Ὡπ ΔῊ ΜΉ͵ΤΟΟΤΚ. ἄγω μπε ΩΝ βδδο εοτει ποὰ πεο- 

ἊἋ ΡΟΟΥ δ'λλᾶ δεοιόιλόολι ἐρρᾶϊ εχσ᾽ ΔΟΝΚΟΥΚ πλλλαδο Δο|98Β- 
᾿ ξς. Βιοο. ἄγω δνὼν δύλλεο το ον ΟὙΝΟδ᾽ ἈλΆλΟΟ ΤΕ ελλδ ΤΕ" 

δι. χε πᾶζϑε πλλόοτε πη Δα λλεο το ΝΡΗ ΤΟ ΠΡΟΎΕ πλλὲ Π  ΔοοΥ- 
ο΄ δίς ΠΡΗΤῸ πορεπ' ΔΎω πεχὲ νων ἐρρᾶο πϑᾶλλδρ χε 
Πκ πῴουν πτεβὼκ ἐπούη. πέχε ϑδφμιᾶρ πδοὶ χὲ πινποδ᾽ 35- 
᾿ς πεθοοῪ πτᾶκδδο πὶ ἄκιρε πᾶϊ ΕἸΦΟΎΕ ΟὙΠΟΡΝῊ ἄνω κχώ 

εἴ - δἰ 

ἌΩΝ ᾿ δ ποιώτ, βι. ο βασιλεὺς -- εδλπόιιπε -- ἍῸ]|ρ. σα ν]δίἑαπάπηι οι, στ. -- ἩΘΌΓ. ιδειν 

᾿ς αὐτὸν --ποτᾶλλιο πδι πρεικολληριον -- χαν χολλυρισάτω εν οφθαλμιοῖς "κου δυο χκολ- 

 λυριδας -- ποτον οδϑτηι δδαηάαϊ -- πεοσίκ, στ. ἴῃ 5ἷηρ. --- ἴ εροὺπ ἐπῖγηι, ρῖ. εἰς 

δον οἴχον -- τδο Δραπάαΐ -- ἐπηὶ πδαλπῶν -- ΑἸοχ. εἴ ΠΘΡΓ., σΓ. οπ1. ἄμινων -- ἀκπεττ- 

ΔΟΎΟΑΚΟΙ -- βρωμα --- ὃ Δοπδοτου -- χαι ἡψησε τας χολλυριδας -- 9 πιρῶλε ρῖὸ παᾶν- 

ἢ ότι" ανδρα --- 10 ροβῖ πεχδε οπι. ἄμνων -- πεῖ δοΎολλοι -- τὸ βρωμα -- επττδιαλίους Βῖ5᾽ 

᾿ πεῖς τὸ ταμίειον -- Δοκι ἐϑουη, στ. ελαύε χαὶι εἰςηνεγχε -- Ροβῖ ΒΗΘ ΗΝ ΕΝ ὁπ1. ἂς 

Ψ ̓εποιησε - Ὁ ἱπ|τ|ο οπλ. χαὶ προςηγᾶγεν αὐτῷ τοὺ φάγειν --- ᾿ὃ εἰπδιφεπ-- ἀποισω 

Ἢ Ἢ -- κοοουῖ ἀρυηάαδί -- πο δβιτ δὴ τ ΤΟΟΤΚ ΡΓΙῸ οὐ μὴ χωλυσῃ με ἀπὸ σου --- ᾿ἐ δἈ δ 

ΨᾺ ρτὸ χαὶι -- Δ κοτκ πάκλλδοὸ δοθββιος, ΟΓ. -- ΠΘΌΓ. ΟΥάΙη6 ἴηνοῖβο χα! ἐταπεινωσεν 

»᾿ αὐτὴν) και εχουμηθη μετ᾽ αὐτῆς -- ἰδ ροβῖ πῦορεπ οοά. οὔ. σὰ] ΑἸΙοχ. ἤθρσ. οἵ 

Ε΄: οτι μειζων ἡ χαχιὰ ἡ ἐσχατὴ ἢ ἢ πρωτὴ -- πϑδϑῖδρ δἰσαξ εἐποσης ἀριαπάαΐϊ 

π΄΄-- αὐ πικοσ΄ ἀβαὰς τεβκ ΡΓῸ πέρι τῆς χαχιαᾶς τῆς μεγάλης ταυτῆς ὑπερ ετερᾶν 
Ἢν. ἐποιησᾶς μετ᾽εμου του τ ΣΝ ιλαι με. 

Π Ἀςερ. ΧΠῚ, γ-τό. 
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ἌΛλΛΟΟ πᾶὶ χε ΤΩΟΟΥΝ ππῆτεβωκ' ἄλνπων Δὲ ἈΠπεοοΎοαχ εοω- 

" Τελὶ εττεοολη. ἄλιλᾶ ΔΟΜΛΟΎ ΤΕ ἐπορλλο δ ΠΕΤΘΙΧῊ ΠΌΗΙ 
πεχδᾶς πᾶσ! ΧῈ (1 πτδΔΙ ΠΥ ΝΟΧΟ ΕβθΟᾺΧ ἐπρὶρ πε τ ἄλλ εἀπρὸ 

[8 ΕερθσἬ.Ό πῈ ΟὟΝ ΟὙΩΘΔΤῊΝ Ἅλε ριώως ε00 ἈΜΔΟΎΝΥ ΠΘΗΝ ΧΕ 
τἂι ΤῈ θεὲ εὐΔΎΓΡΙΩΟΟΥ ποι πᾶρθενοο πϑεερε ἈΜΠΡΡΟ ππ- 

ΦΟΙΤῈ ΕΤΡΙβολ᾽ ΔΎω πῆρλλο δ δοίοοκο δβιτο ἈΑΔΎ οδ-ο 
της, ἀοωτακ ἅἀπρὸ ἐρῶο. θὥσλδρ Ἅε ἄοχι ΠΟΎΚραλεο ἄσ- 
πΟΧΟ εἐχν τεοᾶπε' ἄΎω ΤΕ ΤῊΝ ΕΤῸ πιεποᾶ ετρώο δοτ- 

ΤΟΟΤΟ ὅλοὺὸ ἄοπᾶρο'᾽ δοκᾶ πεοῦσίχ εχ τεοᾶπε δἄολλόοῦε. 
0. εο9 εβοὰβλ. δἄβεοδλωνμλ λὲ πεχᾶοὶ πᾶς χε κἄρῳ τἄοωπε, 

ἍΔΗ ΠΟΎΟΟΝ ρὼ ἂν πεν τ δθωπε λλλλε πὼρ κἃ πιῶᾶχε ρας 
ΠΟΎΦΗΤ ἈΠΡΚΟΤΕ ΕΧΟΟΟ]. ΔΎ θᾶμλδρ ἄσρλλοοο ε00ὺ πΌΧΗρΡΔ 

1 ΦΈκΑ ΠΗῚ πὰ βεοδίλωλα ΠπΠεΕοοον. πΠρρο Ἅλε ἌΔΎΕΙΆ δοσται, 

ει ᾶχε 'ΤΗΡΟῪ ΔοδΝ Τὶ εὐλὰ ΤΕ ἈΠΟ ΛΎ πεὶ Ἀπεππᾶ πᾶ-ο 
5. ἌἌΝΩΝ πόηρε Νῦλλε πὰρ ἅκλλος! πὲ χε ποϑερπλλιοε πε ἀγὼ 

ἃ Βεοδλωλι εαἀποᾶχε ἈΝ ΔΝ ΟΥΔΕ ΟΝ ΟὙΠΕΘΟΟΎ ΟὟΔΕ 
Θ΄ὴ ΟὙΠΕῚῪ πᾶ ΠΟΥ Β΄ χε περε ἀβεοδΐλων. Ἄλόοτε πάλ ν ΕἼ Βε 

8. πιᾶχε πΎδοθβ δι. πϑᾶλλδρ τ στε ΠΡΗΤΟ. τπποᾶ ΤΡΕ 
ΡΟλκΠπε ΟΕ ΠΡΟΟῪ χὼκ Εεβ0Ἃ ΔΎω ΝΕΎΦΟΟῪ πε ἐρῴωκε ππεοο- 
ΟὟ πὰ βεοδίλωμκ, οὴ βελλᾶζωρ ΤΕΎΦΗΝ ἘΦΟΎῪΝ εεφρδιλα' ΔΎΩ, 

- δ βεοάλυνμ δοτώρλλ ΕἸΠΡΡῸ ἈΠ ΝΟΘΗΡρΕ ΤΗΡΟΥ εὐχὼ 

- 

5. ἈΛΛΛΟΟ ΧῈ ΕἸΟ ΦΗΗΤΕ σερωκε Ν᾿ ΝΕΟΟΟῪ Ἀπεκροᾶλ πρρο᾽ 

πεχᾶς πὰ βεοάλλωλ, χε Ἄπὼρ πᾶζθηρε ΠΕΡΤΡΝ ΤΩΟΟΥΝ ΤΉῊΡΝ 

τεῖνι πλὰκ ὙΠΟΎΡ βᾶροο εἐροκ πδπει ἀβεοᾶδλωμ ὍΔΕ 

1 ΔΑᾺΣ -- χαι -- πίηι τ ΑἸοχ., σγ. οι. αὐτοῦ --- ἃι ττδι πτποχο ΕΒΟᾺ εἐπριρ, 
δ Ε --- “«ν ἴ-. 

σταθς. εξαποστειλᾶτε δὴ ταὐυτὴν ἀπ᾽ εμου εξω --- ̓ δ ΟΥ̓ πίη ΡΓῸ χκαρπῶωτος᾿ 
ἙΣ 

- Δοοοκο 5416 οᾶτΗς, ΡΓῸ ἐξηγάγεν αὐτὴν εζω --- ᾿ϑ τεώτην ετὸ πίεποᾶ, σΓ. ἢ 

ΒΌΡΓα τὸν χιτωνα τὸν χάρπωτον -- δοΐΐ τοῦτο ἄκακος ἀραπάαί --- "Ὁ ροβῖ Ἅε 9Π1. ὁ 
᾿Ν --- δ 

αδὲέλφος αὐτῆς -- κᾶρῷ 5416 κἄκαλε ΡΙῸ μὴ ἄμνων ὁ ἄδελφος σου (Α. μου) εἐγενέτο 
Ν --- 

μετὰ σου; καὶ νυν, ἀδεέλφη μου; κωφευσον; οτι αδελφος σου ἐστι -- Ἑπώρ κδ΄-.-.- 
ἷς ς ΣΈ ΞΕ ᾿ 

Εχοοο], 51. μὴ θὴς τὴν χαάρδιαν σου του λαάλησαι τὸ ρημα τουτο --- "' χαπο λΎπει. 

τ οὐχ ελυπὴσε -- τὰρ ῥΡῖῸ οτι -- “ἢ οὐδε δὲ ΟὙΠεΘΟΟΥ ΟΥ̓ΔῈ ΟΡ ΟὙΠΕΥΠΔΠΟΥΒ, 
δτδος. -- Β6Ρτ. ἀπὸ πονηροῦ ἐὼς ἀγάθου --- ὅδ Λατίτοδ....... χὼκ ΕβοᾺ -- χαι ἐγένετο 

Ν Ν -- ΡΝ 
εὶς διετηριὸδα μερῶν - ΠΕΎΡΟΟΥ πε ερῴῳκε ἙΠΕΟΟΟῪ, Ἔ͵ΙᾶΘς, ὭσΟαν Ἀειροντες Ἐ- Βελ- Ἃ 

Ἄδζώρ -- βελάσὼρ -- εὐπρροὸ ἈΠ π  9ΗρΕ ΡΓῸ τοὺς υἱοὺς 'του βασιλεως ---- "' ΔὉ ἱπ|1{10 

ΟΠ. χαὶ ηλῆεν αϑεσσαλωμ. προς τον βασιλεα -- ̓ἴδπ] 50ὙΡα Οϑοϊϑηΐογ Οπη. πὶ ἤπθ 
δ δ { ᾿ἣΝ ἐφ ΣΣ ᾿ 

πορευθηήτω δὴ ὁ βασιλεὺς χαι οἱ παιδες αὐτοῦ μετὰ του δουλου σου --- "5 πεπερ- 

τρηπτώουμ..... πακλλδκ, σγᾶθο. 3 πορευθωμεν πᾶντες ἡμεῖς -- τπτογρ βδροῦ ΕΡΟΚ 

πώδπει -- χαὶ οὐ μὴ χαταβαρυνθωμεν ἐπὶ σε -- Δβεοδί λα Ἅε αρεϑβῖ ἃ ρῖγ. οἵ ΠΘΌΓ. 

ΠΡ ΧΙ αγξᾶζε: 



207 

δΔιδηδνυᾶζε ψ53100) 31πὲ πρρὸ οὐώζῳυ εβωὼκ δλλᾶ δΔοΟΛΛΟΥῪ 
80 Εροῦ]. πεχε ἀβεοᾶλωμ πᾶς! χε χε ΝΥΝ ΔΟΠῚ ἂν ἐεὶ πλλλλᾶ: 

Ἅάρε ἄλπων ΠΑΟΟΝ Εἰ πελλλλδι ΠΕΧΕῈ ΠΡΡῸ πᾶς! χε ΕἸ βΒε ΟὟ 
1 ερὲε ἄδλλνων πνᾶει νσλᾶκ. δαεοᾶλωλ λε δηδηδνγᾶζε 9434- 

τ΄ Μ““06 ΔΟΙΧΟΟΥ πλλδο πδλνῶν ΔΎΩ ΠΌΗΡΕ 'ΤΗΡΟΎ ἈΜΠΡρΟ᾽ 
᾿ς 98 ΔΎΩ ἄβιρε ΕΡΟΟῪ ΝΟΎΦΟΟΠ ΘΕ ΝΟΎΦΟΟΠ ἥρρο. δδβεοᾶλωλι, 
ς΄ δε δῆδων ΕἘΤΟΟΤΟῪ πνοοποδἋ εχ ἅκάλοο χὲ ζρτητπ' 
᾿ εροᾶν πρητ πδθνων ΟὟΝΟΒ εἐροιῦ] δᾶ πηρπ' Ττἄχοοο ΝῊΤ Ν 

χε πᾶτδοοε πάππων Ν ΤΕῪ ΜΑΛΟΟΥ ΤΟ ἈΛΠΡΡΦΟΤΕ ΦΗΤΕ ΧῈ ἐρ. παν 
ὍΝΟΚ ΠΕΤΦΩΟΟΝ ΕἸΤΟΟῪ ΤΗΥΤΕΝ Ττῶκ ΔΩ Ν ΜΠ ἸΤΕΤεΝοῦπΕ 

9 ππρώλλε πχώώρε. δΔΎω πρρλο δὰ πὰ βεοάζλωμ ΔΎειρε επᾶ- 
πῶὼνΝ καττὰ θὲ ππτὰ ἀβεοᾶδλωνλ ον ΕἸΤΟΟΤΟΥ ΔΎΤΩΟΥΝ 

᾿ς ΤΗΡΟῪ πόι! ΠΘΗΡΕ ἈΜΠΡροΟ᾽ ἃ ποτὰ ποῪὰ δΔ'λὲ ΕἸ ΛΕ ΠΟρΡΕεΚ 
ὦ δῆπωτ. δοζύώπε Ἅε ΕὙΠΗῚΤ ΟΝ ΤΈΕΡΙΗ ἃ ΠΟΟΕΙ͂Τ τᾶρε Δ Δ᾽ 

ἫΝ εὙχὼ ἌΔΟΟ δα χε ἀβεοάδλωμι πᾶτδοοε ΠΝΘΗΡΕ '"ΤΗΡΟῪ 

ἃ ἌΠΡρΡΟ ΔΎΩ 5πε λᾶ ΔΎ ΠΡΗ ΤΟΎ οὐχᾶϊ. πρροὸ λε ΔΓ ΤΟΟΤΟΙ 
᾿ς επβέρϑοιτε ΔοιπᾶροΥυ Δα ποχο ἐχελι πκᾶρ, ΔΝ ΚΟΎῪΚ' πε λλοδ Ἃ 
᾿ς ΠΉΡΟΥ εὐ ᾶρερᾶ ΤΟΎ ἈΠΟΛΑΤΟ ΕβῸᾺ ΔΎ ΤΟΟ ΤΟΥ ΕἘΝΕΎΡΦΟΙ ΤΕ 
ὦ ΔΎΠΔΡΟΥ:- ἸΔΟΟΎΩΩΟΒ πόϊ ᾿΄ωνδλδᾶβθ᾽ πῆρε ποᾶλλδδ Ποον ἡ 

ΟΠ ΛΔᾺ εὐἰχὼ κλλλοὺ πᾶδὶ ΧῈ ἌΠΡΤΡΕ πᾶχοειο ΠΡΡῸ χοοὺ χε 

 πἸΚρΡΙΟΔᾺ ΤΗΡΟῪ ΕἼΤΕ πηρε Ξῖπρρο πε ἃ ἀβεοδίλωμ, »"οου- 
ΤΟΥ ἀλλὰ ἄδην ἈΔΎδδΔΟΙ πεν ΤΔΟΜΔΑΟΎ ΕΒΟᾺΔ χὲ πῸ δὴ 

ΠΤ ἄπρο Νὰ βεοᾶλωλλ ΧΙΝ ἘΠΕΦΟΟῪ ΝΎ ΔΟΘΒΒβιο πθᾶλλᾶρ το- 

88 οῶνε. ΤΕΝΟῪ 68 ἌΠΡΤΡΕ πᾶχοειο ΠρΡρΟ κἃ πιυᾶχε οϑῃΆ πκ- 
Ἷ ̓ ΟΦΗΤ ΝΥΧΟΟΟ ΧΕ ΝΘΗΡΕ ΤΗΡΟῪ ἈΠΡΡΟ ΔΎΛΟΥ ἀλλὰ νων 
8, ἩΔΎΔΔΟΙ ΠΕΝΤΔΟΛΟΥ. ΔΎΩ δΔαπὼν πόὶ ἃ βεοδίλωλι πρϑι- 

Ε΄. ΘΑ Ἅε ΕΤῸ Προ χιοΎ ἈἈΠΡρΡΟῸ δΔοοιδᾶτοα ἐορᾶ! ΔΝ ΔΎ ΔΎΩ 
ἩΓῚ 

25 πρρὸ ἀρυπάαί -- ΔἈᾺΔ ρΡΙῸ χαὶι --- ὃ χε ὥχε 5416 πακλαδι, σσ. απίππι χαὶι εἰ 

μὴ -- πελλϑέδι ὑσὸ μεθ᾽ ἡμῶν -- Δακῶν αἰζογαηι ἀραπάαί --- "“ἴ δαεοδίλσ (510) -- ἀθερε 
Ἢ ΡΝ 28 Ἢ Ξ Δαιρε -- ΕροοῪ ἃθεβί ἃ δῖ. -- ϑοὸπ [5 -- ϑὸπ σον» 1]: ---- ““ ΟὙΠΟβ. -- ΟΥ̓́ΤΟΟ -- πᾶ- 

οςς τᾶοοε - παταζατε -- ρητο δρυηάαῖ -- χε ΔπΟΚ ΡΓῸ οτιὶ οὐχὶ εγὼ εἰμι -- πρπρώλιε 

δαυιδ λεγων -- οὐκδῖ -- χατελειφθη --- δ΄ πρρὸ Ἅε...... δαπᾶδρον ΡΙῸ χαν ἀνεστη 

δ.0 βασιλεὺς και διερρηξε τὰ ἱματιὰ αὐτοὺυ -- Δαποΐα..... δΔΟΠΚοΟτκΚ, σίᾶθο, χα! 

Ἢ Ὡ “εκοιμηθη ἐπι τὴν ὙῊΝ -- ᾿ἐπῦμλατο ΕβΟἋᾺ ῥῖῸ αὐτῷ -- ΔΎ ΤΟΟΤΟῪ 1546116 ἴῃ ἤπΕΠῚ, 

Ἧ ̓ οτ-ς. διερρηξαν τὰ ἱματια αὐτῶν --- δ᾽ πδο! αρδβῖ ἃ βῖ. -- πκροσϑδ.Ἃ, δ΄. ΟΠ. σοὺ 
᾿ς - χβεολλωαι ῬΠΙῸ5 ἀξεδξ: ἴῃ ρτ. -- Δ'ἈἈδ ΡΓῸ ὁτι --- δ᾽ ρὰα ΠΚΡΗΤ, βΓ. -- ΒΕΓ. ἐπὶ τὴν 

᾿ καρδίαν αὐτου -- Δ'ἈἋδ. -- οτι --- δ᾽ χαπρρο Ροϑβῖ προ χιου Δραπάαί. 

Π Άερ. ΧΙ], 26-34. 

τε εῖς υἱοὺς --- δ εγπητ -- αὑτων οντῶν -- τᾶρε Ἄδ) ἡ ιι5384116 ἴδε ΡΙῸ ἡλθε προς 

ἔθ] ἢ» 

ΘΟΙ ὩΣ 
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εἰ ΟΥ̓ΝΟδ χυληηθε εὐὔβλοόοςθε ὋΝ πτερίη ποδοπὶρ Ἀπ᾿ ΤΟΟΎ. 
"86 πεχε Ιωπἄλδβ ἌΠΡΡΟ ΧΕ Εἰ ΠΠΏΘΗΡΕ ἈΠΡΡΟ ἄγει κἄ τ ἃ 

0 πᾶ χε λἀπεκρ λοι τῶ! ΤῈ θὲ πτ ἄουωπε. ΠΝ Τερο οΎω ΔΕ 
εὐᾶ χε εἰὸ ΠΏΗΡΕ ἌἍΠΡΡΟ ΔΎει ΔΎΟ! ΦΡΔΎ Εβ0ΟἋ ΔΎΡΙΔΛΕ' ΠΡΡΟ 

ὃ. Ἅε ϑώῶωε ἡ πορλλολᾺ ΔΎριλε ρου. δβεοᾶλωμ ἅἍλε δε- 
πων ἐρᾶ ΤῸ] πϑοΟλλλελελα πΠΗρε ΜΙΛΛΙΟΥΣΔ ΠΡΡῸ ΠΚΕΤΟΟΎΡ 
ερρᾶι επκᾶρ, λλὰ δᾶ ΔΎΩ πρρὸ ἌΔΎΕΙΛ δόρρηβε πᾶ- 

88. ἌΧΝΩΝ ΠΟΚΘΗΡΕ ΝΡΠΦΟΟῪ ΤΉΡΟΥ. δΔΎω Δβεοάᾶλωλκ δπῶτ 
8. Ερρᾶὰ! ΕΚΕἌΟΟΥΡ ΔΎ ΝῸ ΔΎ πολλτε Προπε. πΡρο ἍΔε, 

δΔοίοροκ ετλει ΕεβοἋ εκωτε ποὰ ἀβεοδίλωλιλ Εεβ0Ὰ χε Δ ΎΟΕΣ- 

Χιν, 1 ΟΟΔΟ ΕΝ ΔΆΝΩΟΝ χὲ δου. ιὠωδβ Ἅεπώηρε ποᾶρονυ- 
9 Ρειᾶο ἄσειλλε χε ΠΡΗΤ ἈΠΡΡΟ διχῆ ἀβεοάλωμ. δΔΟΧΟΟῪ 

πόὶ τ᾿ῶΔ β εορᾶ! ΕΘΕΚΟΎε ἄσιπε ΕΒΟἋ ορλκ πλιὰ ΕΤΈΕΑΑΔΎ ποΥὺ- 
ΟϑλλΕ ΝΟΟΦΗ᾿ πεχδοὶ πᾶς ΧῈ ἄρ! ΠΕΟΛΛΟῪ εὐλπρηβε ΤΡ Τοι- 
τε ποπϑοι τε πρηβε ππτετελλτᾶφοε πνρ΄ ΜΠ ΤΈΕΡ Πεοῖλοτ 
ΠΟΎΟΘΙΛΕ ΠΤ ΔΟΡΦΗΒΕ ΘΙΧΝ ΟὙὰ ΠΎΔΟΜΛΟΥ ΠΝ ͵ΟΟΤΟ ΠΟΝΦΟΟῪ 

8 επᾶω ον πτεβὼκ εἐρᾶ ΤῸ] ΠΡΡΟ πτεῦᾶχε πλλλλδο Κὰ τὰ 

πτώῳω Ἑπιυᾶχε ’΄ωδΔβΒ Ἅλε δακὼ εἐππδχε δ Τεοτᾶπρο. 
4 ΔΎΩ ὕπτεορῖλλε ΤΕ ΕβΟἋ δὴ ΘεΚοΟΎΕε. ἀοβκ ΕΡΟΎΝ ὧδ ΠΡΡΟ 

- 

ἐν 

Ἵ 

δοπᾶρτο οιχελλ πκᾶρ, ΔΟΟΥ ΟὟ πᾶς ΔΎω πεχᾶσ πᾶς χε 
σι πΔΦΆΛΕΤ ΠρΡΡῸ πᾶρφλετ. πεχε ΠρΡρῸ δο χε ΟὟ πὲ πρώϑε 

πτδοατᾶρο᾽ πεχᾶο πᾶς χε πᾶλλε ἄποῸκ ΟὙΌρλε πχηρᾶ Νπτᾶ. 
δ πᾶρδι Ὁ. τεκρλλρδὰ ΝῈ ΟὙΝΤ δΔΟ ΜΑΔῪ ΠΉΡΕ ΟΝ ΔΎ 
ΔΎΩ ΔΎΤΩΟΥΝ ΔΎΜΛΙΚΘΕ 5.0 ΝΕΎΕΡΗΎ δὴ Τούκθε' εν πετνᾶ- 
βωκ ο΄ὴ'΄. ΤΕΎΛΛΗΤΕ ἘΠΟΔΧΟΥ εΕβ0᾽ ἃ ποτὰ ἍΔε ΞΜΝΑΛΟΟΎ ἢπ- 

δὲ ροβῖ πτερίη οὔ. οπισθεν αὐτου -- ἴῃ ἤη. οΠΊ. σπλ ΠΟΡΓ. οἵ Ὗα]ρ. εν τῇ χᾶς- 
ταβαδει" χαι παρεγένετο ὁ σχοπὸς χαι ἀπήγγειλε τῷ βασιλει χαι εἰπεν ανδρας 

εωραχα εχ τῆς οὗου τῆς ὡρωνὴν εχ μέρους τοὺ ορους --- ὅδ εἰ ΡΓῸ εἰο --- ὅδ ὁΠ|. 

Δ ἰπϊτῖο καὶ ἐγένετο -- ροβῖ ποϑαλοδ.Ἃ ΟΠ. ΤΉΡΟΥ -- ἴῃ ἢἤπο ἰΐοπὶ οπι. χλαυθμον 
μεγαν σφοδρα --- ὅ7 ροβῖ Δαηπώτ οηι. καὶ ἐπορευθη -- Θολακελειι -- ψαΐ, θολμαιλημ) 

΄“ς 

11 Άδρ. ΧΙΠ, 35 -- ΧΙΝ, τ:6. 

Α. θολομαι, στ. θόλμι -- τελλιοΥἋ -- ἐμιουὸδ -- κετοονρ, ἰηΐτα κελοουρ, -- γεῦσουρ. 
-- Ἀλδιος διίΆλλδι, Α. εἴ Υ. μαχαδι στ. χαν. 'ααχαδ - πδααῶς ἀραηάαζ ---- ὅδ ροβί δηπωτ 

οὔ. χαι ἐπορευθὴ --- ὃ Ροβῖ πρρο Ἅε οὔ. δαυιὸ -- ετάκει...... ποδ τοϑροηάεϊ ἴθ 
οσἴοηϊ σγάθο. τοὺ εξελῦειν, εἴ Ψαυϊραΐαθ Σ 5ΘΩΠ1 ---- ΧΙ, ποδρουρεῖδο - σαρουϊας, 

-- ὔ ρεκουε -- θεχως, ἰ4. νβῖβ. 4 -- ἄρι πεοάλον εὐὐπρηβε - Ὑαυϊρ. ἱ|ρΈ 76 16 5ἰμιια, 

Ορτ. πενῆησον δὴ --- ὁ πτώυ δηΐβ ἀβπιιυδῖχε δρεβῖ ἃ ρῖ. --- ᾿ ϑίχειν πκδρ Ῥῖὸ επι 

προόζωποὸν αὐτῆς εἰς τὴν ὙῊΝ -- πδαὶ ροϑβί πεχδο ἀθεβί 1ῃ ου. -- ἀδϑάλειι 15, δ... Ως ΤᾺ 

σον ---ἴ οὐ πε... πτδοτδᾶδο, ΡΓ. τὶ ἐστι σοι; -- πεχδο διε, 5. Ἢ δε εἰπε - πδάβκεὶ 

ἘΞ πο το δὲ ὑδηθλθε, ., δῖ. καὶ μαλα -- ὃ αυ7τώονη ἀραπάαϊ. 
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ΤΌΟΤΕ εἐχελὶ πόοον δ ρᾶοτο ΔΛΟΥ. ἃ Ὑπᾶλριᾷ "'ΤΉΡΕΟ 
ἩὙΠΟΔΙΟ ΤΩΟΥΝ Εν Τεκρλλο δὰ ΕὙΧῸ Ἀλλοῦ ΧῈ ΔΎΕΙΟ ΠΝ Ὴ - 
ΔΟΡΛΕΥΤ πόσον ΤΔΡΝΆΔΟΟΥ ΤΕ ἐπλλὰ ΠἸΤΕΨΎΣΧΗ ἈΠΟΟΟΝ Π ὴ᾽Ὶ- 

. ΔΟΜΛΟΟΥ ΤΟ ΜΠ ΤΈΝΟΙ Ν ΤΆΛΗ ΤΕ ἈἌΠΕΤΟ ΝΟΚΔΉΡΟΟ ποεχεπὰ νκκ.- 

πᾶϑηβο πδκεούοειν πτδασεεπε οσλε εταχ ἘΠΑΘΟῪ 
απρπλλεεγε πᾶρδι ΠΟΥ Β βίω ἡ ΟΥΡΔΝ οἴχελι πρὸ ψἈπκᾶρ. 

8 πεχὲ πρρὸο ἴδο χὲ βὼκ ὃο΄ὴ' ΟὙΟΥΧΑΙ ἘΠΟΎΗῚ ΔΎ ἄποκ τ- 

. πδογροᾶφνε ΕἸ ΒΗΗ Το. πέχε Τεοριλλε ΤῈ ΕβΟἋ Θ΄ ΘΕΚΟΎΕ 
ΘΙΘῊ ΨπΠρρο᾽ χε πᾶχοειϊο πρρο᾽ ερε 'τἄ πολλὰ ϑιχω! ΔΎΩ διχῆ 

ἢ ΠΗῚ ΤΉΡΟ] πᾶδιτ᾽ πέχε ΠΡΡΟ πᾶσ χὲ πιλκ ΠΕῚ ΤΟΝ, ΝΆΛΛΛΕ 
- π δ π δὶ ἀνω παν δουῶρ ἂν ΕΤΟΟΤ ἢ ἜΤΌΝΘΟΩ πλλλλε. ΠπΕέχῈ 

᾿ς πΈΟΘΡΙΔΔΕ ΦΙΘῊ Φ3Πρρο χε λ'ᾶρε πᾶ χοειο ΠΡΡΟ βπλλεεγε ᾿Ξπχοειο 
ἜΣ ΠΕΝΟΎ ΤΕ ετᾶςθε ΠΕΓΧῚ ΕἘΦΟΎῪΝ Εροὶ ΕἸ ἈΛῪ ἄκοο ΠΟΕΤΆΛΟΙ! 4351- 
᾿ πᾶρθηρε Θ΄ ΤΆΛΗ ΤΕ πεχὲ ἌΔΎΕΙΆ πᾶς χὲ ον πΟῖῚ πζχοειῖο 
᾿- χε εὕτωπε ΟὙΒὼ ΝΟΥΩΤ ΝἨῊΕ Τὰπε ἈἈΠΟΎΌΗρΡΕε πᾶρε εχελι 
3 πκᾶρ. πέχε τέοριλλε ΦιΘῊ Ἀ[ΠρΡρῸ χε ἄποκ τεκρ ῖοδλ᾽ “4λᾶρε 

πδχοειο πρρὸ τῖϑε πδι ετρδ.υᾶχε Ξβπόῦχλατο εβο0 λ΄ πεέχε ΠπΡρο 
1 ᾶο χε οᾶχε. πέχὲε Τέοϑιλκε πᾶ δ] ΧῈ ΕἼ βε ΟὟ ἄκαλεευε εὙ- 

ΞΔΟΚΑΑΚ ἘΎΗΙΕ ἐπλδοο ἈΧΠΝΟΎ ΤΕ  Ὴ ͵Ὲ πίω δχε εἰ ΕΒΟᾺ δὲν 

ὌΝ Ρώῴα Ψ'πρρο᾽ θε ΠΟΎΝΟΒΕ ΕΤΡΕ ΠΡρΡῸ ΚΊΟ ἈΝπΠΕΤῊΠ ἐροῦ εᾶν- 
ΠΤ ΝΌΧΟΙ ΕΒΟᾺ πε ΘΝ ΟὙΧΔΟΥῪ ΒΝ ΔΑΛΟΎ πε' ΔΎΩ θὲ ἈΚΠΑΛΟΟῪ 

 Ετε ῳδαηπώωπνε διχλι πκᾶρ᾽ ετὲ ποεν δϑολο ἄν ἘΡΟΎῪΝ τὰϊ 

πν.--: τς 

ξ 

ἐς δ ἩΜ ΤΟΟΤΟ (510) ἀϑατ6 ἴῃ ἤπεπι, σΓ. χάνι ἐπαισεν ὁ εἰς τὸν ενὰ αδελφον αὺ« 

τοῦ χαὶ εθαναθωσεν αυτον --- ἶ οπ!. 80 ἱπίο χαὶ δου -- τπδριδ - ἡ πατριὰ 

Σ -- πτπολιο ἀρυπάαί -- ὕταληττε αὐαϑί ἃ ῥῖ. -- ἌἌπετο ἸΟΚΆΗρΟΟ (510) ΡΙῸ τὸν χλη- 
᾿ρόνομον ὑμῶν -- Ἀαπδιρηβο πδκεούοειμ, δῖ. τὸν ανθραχα μου -- ὡοΐλε -- ὡςτε -- εταῖ- 
᾿ ̓ς ῶχπ 546 που Β βι ἢ ΡΓῸ μὴ θεαθαι τὼ αἀνδρι μου καταλειμμια καὶ ---  πδο, 
᾿: Ορτᾶρς. προς τὴν Ἔαρος γαῖ. εἴ Αἰθχ. οὔ. -- ἘΤΒΗΗ ΤΟ ΡΓΙῸ πέρι σοὺ --- 5. ΤΉΡΕΙ 

ΟΡοβῖ πΗϊ ἀριυπάαϊ -- ἴπ ἤπε οἴη. χαὶ ο βασιλευς καὶ ο θρονος αὐτου αθωος --- 19 κπδο 

" ΟΡοβῖ, πρρο αραϑί ἃ σῖϑβς. -- τιν ΠΕ ΤΟ τΆκΑλΕ ΡΓΙῸ τὶς ο λᾶλων πρὸς σε; εἴ [ηΐτα 

ΕΤΟΠΘΟ πἴπεφε ἴΙοςο αψασθαι αὐτου --- Ἢ πεσριλλε ΦΙΘῊ ἄεπρρο εἴ 5646 Π5 πᾶκοειο 

᾿ ἀδυπάδηϊ -- ετδιθε π5406 ετακτδκος! 56η581 ἀΐνοῦθο ἃ στ. πληθυνθηναι ἀγχιστεὰ τοὺ 

τ Πυν τι. του διαφθειραι -- οτ τάλητε αραϑί ἃ ρῖ. εἴ Βεῦσ. -- Ἀδυει ἃ πδοὸ ἀρδαπάαξ 
ι- Ὀν πε ρον ἈΧΠΟΎΘΗΡΕ ΡΓΙῸ ἀπὸ τῆς τρῖχος του υἱοὺ σοὺ --- ̓ 5 Θίθη τῆπρρο 
᾿ἀδερῖ ἴῃ δ... εἴ ΠεΡΓ. -- ἀπὸκ τεκρίλο δ 5416 ΕβοἋ ρῖὸ λαλησάτω δὴ ἢ δουλη σου 

δός τὸν χύυριον μου βασιλεα ρημὰ -- χε ἴῃ ετρδιῦδῖχε ΒΊΡΟΓ ὙΘΓΒΙΠῚ Δ Δἰἴοσ. τηδῃ. 
- πρρο πδο δριπάαί --- ὁ" πδο! ροβῖ πτεοφίλδε αραϑῖ ἃ ρῖ.. -- Εεὐάβόκακ πξαλιπε -- τοῖ- 

ἔρυτο π ετρε πρρὸ 8416 ἴῃ ἤπομῃ ρζὸ τοὺ μὴ ἐπιστρεψαι τὸν βασιλεα τὸν εξωσμε- 
νὸν αὐτου; --- “' βηδακον τ ἀπ δαλοΥ, σΓ. -- ΠοΡγ. ἀποθανουμεθα -- ετε ποεδι 0 Ὁ] 
δπ ερουν -- Ο οὐ συναχθησεται. 

Αἱ ν΄- 
Π Ἐδςρ. ΧΙΝ, 7-14. [51] 

Ψ 

ΩΝ 

(01. 2: 

ἔριν, ες : 

ΦΟΙΕΣ 

ἘΠ ΟΙ Ζ. 
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ΤΕ Θὲ ἈΠΝΟΎΤΕ πᾶχι ἄν ἩΤΕΨΎΥΎΧΗ ΠΕΤΆΛΟΚΑΛΕΚ ΕἘΝΟΎΧ 
᾽5 ΕΒΟΔ ψΨΛλλ06.. Ἄπεν ΤΔῸΡ πεβολ. πτεποῦΎ δὲ πωᾶχε πτάᾶϊτιοὃς 

ὙΔΎΟΟΙ ΕΠΡΡΟ πᾶι πε πλᾶοο Δ ΝΔῪ ἐροὶ ποοᾶ χει ΤΈκο ΑΔ Ἃ 
ὁ ἍΕ ΕΤῈ ἄνποκ τὲ λλδρεοῦᾶχε 1.1 πρρο᾽ εὐὔξεοωται πο οι τ 
Ἡ͵ΤΟΟΤΟ πρώλλε ΕΤΚω ΤΕ ποᾶ Θὲ ΠβῚΤ ἙΜΔΎ ἈΦῸὋ πᾶκε- 

1 (ὉῊΡΕ ΕβΟἋ δὴ "τεκκληρονγολλῖᾶ ΕἈΠΗΟΥΤΕ. Ἔπεχεὲε Τέοριλλε 
ΟΝ χε ερὲε πῦᾶχε »“ὠ7)ὔἀὔχοειο ᾿(ψωωπε ΕἾΔΕ “ἢ πάνυ ᾶθον ΔΎΩ. 

1ῖ8 ἘΠΠΟΝΉΡΟΝ ἂν ΔΎΩ πΧΟΕΙΟ ΠΝΟΥΤΕ πἄᾶςυωπε πλλλλᾶκ. πΡρρο 

ΔΙοΎ ΒΒ πεχδο ΠΤΈΟρΙλλΕ ΧῈ ἈἌπρρεπ πᾶχε ερο! πᾶ! ἀ ΠῸΚ 
εὐνδίχοοο ΝῊ. πεέχὲ ΠΡρΟ πᾶσ χε “ἄρε πᾶχοειο Πρρὸ ὡὐᾶχε. 

19 πεχε ΠρΡρῸ πᾶσ χὲ ἍΔΛηὴ ΤΟΟΤΟΙ ΟΛΛΟΝ Ὺ πλλλλε οὶ πιίᾶχε.. 
ΠεΕΧΕ ΤΕΟΘΙΆΛΕ ΦΙΘῊ ἈΠΡΡΟ χε ΤΕΚΨΎΧΗ οπῷ, πᾶχοειο Πρρο΄ 
χε κἃἂ Τὰ θεὲ ΝΠΟΥΔΥΥΕΔΟΟ ΝΎΤΕ ΠΝΟῪ ΤῈ Τἄᾶϊ ΤῈ θὲ πᾶ χοεῖο ἢ 

πρρο εὐνδοωτα ἐπᾶυάθον᾽ χε εῶπε ΟὙοᾶ ΝΠΟΎΝΔΑΛ Η εὃ- 
ΒΟῪΡ εὐοβε ο, πώδχε ΤΗῊΡΟΥ πᾶ χοειο ΠρρῸὺ ππ ἃ [ ΧΟΟΎᾺ 
πεκρελιο δὰ ’ΪΊ΄ῶΔ Β ΝΠ ΤΟΣ πη τ δον ΕἸΤΤΟΟῪ ΠΉΤΟΟ πεν τ δο- 

ὃ Κῷ Φ΄ὴ΄' τὰ τἄπρο ἄποκ τεκρέλοδλ πηᾶχε ΤΗΉΡΟΎ, ΕΤΡες- 

'ἄδερᾶ το πόὶ πτ ππειᾶχε ΔΎ πᾶχοειο πρρὸ ΟὙΟΟΦΟΟ 
πε ἴθε π Τοοφιὰ ΝΟΥΔΥΤΕΔΟΟ ΠΝ ΤΕ ΠΝΟΥΤΕ ΕὙἸΡΟΟΟΥΝ φύθαὶ 

ἽΝΑ ΕἸΤΌΏΘΟΟΠ διχελα πκᾶρ. πέχε ΠΡρΡῸ ἐφ ΟΥῪΝ δὴ τω β΄ χε 

Εἰ ΦΗΉΤΕ ἄιειρε κἄπεκυᾶχε ετὲ πᾶὶ πὲ βὼκ ἤσκτο Ἄπ.ϑη- 
ἢ Ρὲ ηλι ετὲ ἀβεοδίΐλωλι πε. ἄγω ΄ωὰβ Δαπᾶδτο δΙΘῊ κ.- 

ΠΡΡΟ ΔΙΟΥΟὟ πᾶς οιχελα πκᾶρ, ΔΎΩ δΔΟΟΛΛΟΎ ΕΠΡΡΟ. πέχε 

11 δὶ τε 8ὲ ἀκ, ρΐδεο. χᾶν -- πδίκι δὴ τ ΠΕΡΓ. εἴ αϊρ., ρσίαθς, ἀρϑαᾷὰβ ποραίοπο᾿ 
- »απεαλόκαλεκ ΡΓῸ χαν λογιζόμενος --- ᾿ἢ Ροδῖ ἐπρρὸ οὔ. τὸν χυριον μου -- πο δῖκε 

Ξ:- Υ. εἴ Α. και ἐρει ὁ λαὸς σου; ρΓ. -- ΠΟΡΓ. χαϊ ἐρεῖ ἢ δουλη σου -- ἀπο πρρο οἤ)-: 

οαπὶ Υ. ΑἸοχ. εἴ ΠΘΡΓ. τὸν κυριον μου, 1ἴθπι ἴῃ πα οπὶ. εἰ πὼς ποιήσει ὁ βασιλεὺς 

τὸ ρημᾶ τῆς δουλης αὐτου --- ἰδ εηεοώτακ, ΡΙῸ οτι ἄχουσε! ο βασιλεὺς -- ποιτδ οατ' 

ΡΙῸ ρυσασθω τὴν δουλην αὐτου -- ππεκκληροποκαῖδ. (516) ---- “ἴ ερε πώδχε 8686 επ- 
ποΟπΉρΟΙ ΔΗ ΡΓῸ εἰ δὴ ο λογος του χυριου μοὺ του βάσιλεως εἰς θυσιας; οτι χαθως 

ἄγγελος θεου ουτῶὼς ὁ χυριος μου ο βάσιλευς του ἄχουεῖν τὸ αγαθον χαι τὸ πονηρον 

- ποτε ΡΙῸ ὁ θεὸς σου --- 1 
τηθη πηι βοῦῖθαθ ΡΙῸ τεορίλλε πδο] --- 5 πδὸ ροβῖ πρρὸ ἀἄφβεβί ἴῃ ρῥσ. -- ροβῖ ΤΟΟΤΕΙ 

Οϑοϊτ που οΠΊ. πιώδβ -- ρὰκ πίδε -- εν πᾶντι τουτῷ -- χε Κατὰ 9ὲ 5416 επᾶτᾶ- 

ΘΟ ἀθϑιηΐ 1 οΓ. εἴ ΠΘΌΓ., εἴ 6χ ραζίβ δᾶ βϑῃρρίθηΐϊ 4868 ΒΌΡΙα ΟἸΉ1558 5Πηΐ Υ. 17 -- Εα}- Κη: 

οβε ρ]οββαΐοιίβ δά απο --- "ἢ εἐτρεαδρερδτα ...... ππειέυδκε (510) ἀἴνεγβα οπηηΐπῸ 
Βιηΐ ἃ σῖαβθς. ἐνεχεν τοὺ περιελθεῖν τὸ προςωπον του ρημᾶτος τουτοὺ Ὁ ἐποιηδεν Ὁ Ὁ 

δουλος σου τωχβ τον λογον τοῦτον -- πρρο ροβῖ πᾶχκοειο ἀραπάαί --- "" διειρα ἀχπεκ- : 

δκε ετε πᾶὶ πε, βῖ. ἐποιησα σοι κατὰ τὸν λογον σου τοῦτον -- "5 δλαπδϑτα..... δίσ, 

ΕΛ πκᾶρ ΡΓῸ ἔπεσεν ἐπὶ προζωπον αὐτοὺυ ἐπὶ Τὴν ὙῊν και προςζεχυνησε. 

Ἢ Ἀδρ. ΧΙΨ, 195-22... 

εὐηδίκοοο πῊ (510), ΡΤ. ὁ ἐπέρωτὼ σε -- πρρὸ ἴδο. 
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Ιωᾶβ ἌἌΠΡΡΟ᾽ ΧῈ Ἀ"ΝΠΟΟῪ διμειλλε χε ἃ πκρριο δὰ δὴ ᾶριο ἴρ. 59: 

πηδρρᾶκ πᾶχοειο Πρρο᾽ χε ἃ πᾶ χοειο Πρρο εἰ3λε επῶδ χε ν1- 
Ο κα πειροδλ. ιτὠδβ λε δαβῶὼκ ερρᾶ! ἐκεἌΟΟΥΡ᾽ δα ιπε πὰ βε- 

ΠΠ 9ι ρἄλωρ ερρᾶι εθιεληλι. πρροὸ πεχᾶὰ! πιωᾶβ χε ἀρηβωκ 
ς΄ ερδι ἐπεὶ ΝΟ ΤΆΛΕΙ ἘΡΟῪΝ ερρδι ἃ βεοδλλωλ Δε ἄββωκ ερρᾶ: 

᾿ς 5 ΕΠῸ ΠΗ: ἄΎω ἙΝΠΟΝΔΎ ἐπρὸ Ἄπρρο. δἄΎω δΝῈ “10 κερώυϑλε ἴθὲε 
πᾶ Βεοᾶλλωλι ολλ ΠΙῊ Δ ΤΉΡΟ ἐνεέοωο! εὐλᾶ ΤῈ χιν ΕπῚ β ΠρΡδ ΤΟ 

9. τ) ΤΟΟΟΥΡΕ πχώςο εὐπ λᾶδυν πχβιν οι. δΎυω δελὰ 

πτρῆβ πβὼ πταδπε χιν ἐπτς9 περ οοΎ εὐ δ που 
εωβ πεβὼ φρενὶ πτροζδι οιχως δοκοῦ τα ὡδὲρ «(ΘΗ ὑ (ο]. 2. 

ποᾶ ΤΈερε πρρηςθε ΟΝ Τοὰ ΤΈΕΡΕ ἈΔΠΡΡΟ. ΔΎΩ δΔαεοδίλωυλλ 

δοχπο πᾶς] πώ ΟΔΑΝ Τ᾽ ΠΟΘΉΡΕε᾿ ΔΑΝ ΟὝΩΘεερε ποριλλε ἐπεορᾶὰν πε 

ΘΗ δρ' ἐπεοε πεορρβ᾽ ΔΎΩ δΔΟΡ ορίλλε πριεροβοᾶλα πώηρε κ- 
ΟΟΔΟΛΛΟΝ᾽ δβεοδλωλα δοθλλοοῦ ΟΝ ΘΙΕΔΗΔΑ ΕΝρΡΆΑπΕ ΟἾΤΕ 

ΠΦΟΟΎῪ ἈΠΟΝΔΎ ἐπρὸ Ἀπρρο. δοεοᾶλωυλα ΔύβλΟΥ τε εἰὡὰδβ 

 ΕΧΟΟΥῸΙ εἐρὰ Τὸ] ἌΠΡΡΟ ΔΎΩ Ἀ»ΝποοΎοωυ εεὶ ἐρᾶὰ Τ Δ ΚΟΟῪ ΟΝ 

υ (σᾶροο! Ἀπλλροεπον ΔῪ ΔΎΩ ἈἈΠΟΟΎΩ εεὶ πᾶ]. πεζχε ἅβε- 
οἄλωμ πποθελλο δ ΧῈ εἰ ΤΆΛΕΡΙΟ πίῶδ κα ΟΝ τοώςϑε ΕΟΘῊΝ 

ἘΦΟΎΝ Ερὲ ὁ ΠΝΠΡΗΤΟ βὼκ ΝΎΕΤΠΡΟΚΡΟ ὯΝ οὙοδ τε, πο ΡΟ. π: 
ϑελοδὰ Ἅε πιωδβ ΔΎΒωκ εἐρεὲ ΝΕΎΡΟΙ ΤΕ πῆρ, δι Ὑ πεχΔῪ ; 

πεύχοειο χε πριλοδλ πδβεοδλωλλ ΔΎ ΠκωΡ τ ΕἼ ΚΆΛΕρΡΙΟ 
ὃ πίωτ. ιωδὰβ λε δῳτώουΥυν δοίβῶκ ερᾶ τὸ πᾶ βεοδλωλι᾽ πε- 

᾿ς χδλαὶ πδοὶ χὲ ΕἼ βε ΟὟ ἃ πκριοδὰ ὑπκωρτ ετάλλερις πιῶ τ 
 ΔΎΡΟΚΡΟ οἡ τοωε. πεχε ἀβεοάλωλ πᾶς ΧῈ ΔΙΤ ΝΝΟΟΥῪ 

ς΄ 5 Δ]ΤΘΓΠΠΊ ἀλπρρο ροβί ἰδ ἀρδυπάασί -- εἰλλεὲ ῬΓῸ εἰρε -- εποιησεν --- 
᾿ς {πίτο ἀνεστη -- κελοοΥρ -- γεδσουρ --- “ἢ πιώδβ αδεϑῖ ἃ ρίδος. εἴ Περυ. -- ὙΜΝ ΡΥ ὃ 
᾿ς ΕΘΟῪΝ εϑρδιὶ ΡΙῸ χαι τὸ προςωπον μοὺ μὴ βλεπετω -- Δββωκ -- Δαιβώκ --- "ὃ ἐπεοῴᾳ 

ΟΠ ΡῬΙῸ ἄιϊνετος -- χιπ επιβ -- επειβ ἴΙοοο ἀπὸ 'χνοὺυς -- τοοοΥδϑε -- τοώονρε --- “ὃ πβῶ 
τ νι ἢ ἜΣΑΝ ΕΞ ᾽ 

᾿ς αρυπάαῖ -- κὶρ ἐππτς ΠπεδοοΥ, ΡΓ. ἀπ᾿ ἀρχῆς ἡμέρων εἰς ἡμέρας -- εαυδπογώςυ... 

᾿ πεοιββώ ΡΙῸ ὡς αν εχέιρετο -- «ὐδια!εϑτοῦ...Ὁν ον πϑρηε, ρΓ. χαὶ χείρομενος ἀυτὴν 

᾿Π ἘἙστησε τὴν τριχὰ τῆς χεφάλης αυτου διαχοσιους σικλοὺυς --- "Ἰ δοαεοδι κι (5ἰς) 

ςς --,΄ἴχοριαλε ροβῖ ουζϑεερε ἀριυηάήασί -- ἐπεοε πεοορβ -- π]ρ. οἰοσαμπίϊς ζογηιαο, στ. αὐτὴ 
᾿Ξ ἢν γύνη χολὴ σφοδρα - διεροβοῦ κι -- ροβοάμ. -- οὐλοάλοι -- σάλωμων -- ἴῃ ἤπθ ΟΠ. χαὶι 

᾿ς χίχτει αὐτὼ τον ἀβια --- 53 Δειεοδί σι αὐ βαρῖὰ στ. 27 -- ΔλοΟΥ τε ΡΓῸ ἀπεστειλεν 

ς πιπδα υἱῖ, ἀδυηάαί --- ὃ εἰς -- ιδετε -- ροβῖ εροὺν ΟΠ]. εροιὶ, εἴ ροβϑῖ πρητο ἰΐθπη 
 ΟΠῚ, τἴῖδο! -- ρΡοϑῖ δὴ οὐοδ τε ΟΠ]. χαὶ ἐνεπρησᾶν οι παιδες αβεσσαλωμ. τὴν μεριδα 

- Ῥόβϑί δυβϑώκ οπῖ. προς αυτον -- ἀαπεγχοειο δριηάαΐ -- Ετκακεριο πίωτ, στάθο, τὴν 

 μεριδα εν πυρ! --- ᾿ ροβῖ πδβεοδιλωλλ οπι. εἰς τὸν οἶχον -- πιωτ 5406 ἴπ ἤπθπη; 
Π ἄν. ἰἀπίαπι εν πυρι --- δ ῥχῖαθ πδὸ ἴοςο πρὸς ιωαβ. 

Π Ἀδρ. ΧΙΝ, .23-32. 
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πᾶκ ΝΟΎΟΟΠ ΔΎΩ ΟΥ̓ ΔΎ ΧΕ ΔΛΛΟΎ ΤΑ ΧΟΟΎΚ ερᾶ ΤΟ] χπΡροῚ 

ΕΚεέχοοῦ πᾶσι χε ΕἼ βΒε ΟὟ ἄϊτει ΕβΟἋ ΄ὴ ΚΕΛΟΟΥΎΡ᾽ χε οὙᾶτ ἄ- 
ΘῸΟΝ πᾶι πὲ ετρᾶσω “ΔΎ ΔΎω εἰὸ ῬΉΗ ΤΕ ὧά ΤΕΝΟΎ 33- 

ΠΙΝΔΎ Εἐπρὺ ἈΠΡΡΟ χε ΟὙΝ ΟὙδλικειᾶ ΠΦΗΤ ΕἸΕΛΛΟΟΥΤ. 
88 τᾶ β Ἅε δΔοῚ ΠεοΟΎΟΙ ΕἘΦΟΎΝ ΕΠΡΡῸ δΔο τ ΔΎΟ ἐροο] πεῆτος 
ᾶχε ΤΉΡΟΥ ΔΎΩ ΔύρλοΥτε εἀβεοδλωλι δβὼκ ἐρουν δ 

πρρο Δηπᾶρ τε, ριχελι πκᾶρ, ΦΙΘῊ ἌΜΠΡρΡΟ Δ οΎ τ πδ΄ ἄγω 
χύ,᾿ ΠΡρῸ δἀομῖπει ἐροοὶ πὰ βεοάλωλ δοίώπε Ἅε Ἀπποᾶ πᾶς 
ἃ ΔΒεοᾶλωιλα ἄλλο π δα] ποπρᾶρλιδ᾽ ΔῈ ΦΗΘΙΠΠΕΎΟ ΔΎΩ ἄσ-ὦοὦ 

9 Τᾶρο ἐρὰ ΤΟΎ ΝῊ ΔΙΟΎ πρλλε ΕἸΤΡΕΎΠΟΩΟΟΥ ΦΊΘΗ ἅλλλοει. ΔΒε ἣ 
οᾶλωλ, Ἅε δοορπα ΝΦΤΟΟΥΕ δΔδοδρερᾶ ΤῸ ΕΝ ΤΈδιΗ χα 

λλοοςθε ΝΎΠΥΣΔΗ᾽ ΔΎΩ ρώϑλε πιλκ ΕΤῈ ΟὙΝΤ ἄο ἌΙΚΗ ἘΠ ΔΎ 
ΕἼΤΡΕΎΕΙ ἐρᾶ ΤῸ ἈΠΡρΡΟ εχιρᾶπ δ... . . ον τ 

δ πογοοὸπ Δυω οπδὺ ΡγῸ λεγὼν -- ροβῖ δλου οπι. ὡδὲ -- πδο Ροβῖ εκεκοος ἄδιιπ-: 
ἀαῖ -- κελοουρ -- γεδσουρ -- ὧδ ἀρεβῖ ἃ ρζάᾶθς, -- ὡχε -- εὐχε -- Δ'λικειδ. -- αδικια 

᾿ς εἰξαλοου τ ρῖῸ χαὶ θανάτωσον με --- δ πεπῶδλε τΉροΟΥ δρβιηΐ ἃ ρῖᾶες, οἵ ΠΘΌΓ.» "ὦ 
αἴίαπηθη 5ῈΡΊ ΠΟ] ΠΡΌ ΠΙΟΓ -- Δαπᾶοτα ἀβὰθ πδα, στᾶος. και προςεχυνήῆσεν αὐτῶ, 

καὶ ἔπεσεν ἐπὶ προςωπὸν αὐτοῦ ἐπι τὴν γὴν και χάτα προζωποὸν τοῦ βασθεως, ἢ 

-- ΧΥ,  οπριππενς -- πποὺυς -- Δα τᾶρο ερᾶ τον ἀραβί ἃ συ. εἴ ΠΘΌΓ. --- ὅ εὔπτὶ πτετι, ̓ 

ΚΣ ἘΚΚΑν ἘτπΥ ΔΗ οχρίαπαϊ αναὰ χειρα τῆς οὗου τῆς πυλής -- Ῥοϑβϑὲ ΔΎ ΟΠΊ. ἐγένετο ἐ 

- Ἅιἴκη ΡΓῸ χρίσις -- ροβῖ Ρᾶρ. τὶ βερίβπι ἴοἹα ἱπίθγοιἀθγαηΐ -- ἴῃ ργαθοϊίαΐο σοά, Β. ςοἷ- 

Ιοοτιοπῖ5 Ταϊταπι, οαϊαϊτο ἃν ΕΓπιᾶπ ἴπ Ορ. οἶϊ., Ρᾶρρ. 20-21, ΒαΡοῖαγ ἴο]. 63--64., Ἂχ 
σοΟητΠ6η5 σὰρ. ΧΥΠ], 109-29, ρουῦΐ Πῖς ΒΕ ΠΟΙῸΣ ὁχ οαϊομο ρῥγαθάϊςοϊα : ς 

19 πεορλε Ἅε ἀπρώλιε δοκῶ πουροβεο οιὰχη τῦυᾶπρο ἄζπηι. δγώ δοπώρω. 

ῬΑ διίκῶς επουδραωτ ετε οὶ πκδπουῶλα πε ΔΎ Ἅπὲ πρῶςσὶ οὐώπϑ εΕβοἋ. 

τ ρα δὰκ Ἅε πδβεοδίλωαι δΎειὶ ερδῖτο ἩΤΕΟΘΙΛΛΕ ΕΠΈΟΗΙ. πεχδῪ πδο ΣῈ τώκν πρὶ ̓ . 

δυκιπδδο πὸ τὐπδϑδη τεορίλλε λε πεχδοὸ ἸΔῪ ΧῈ ΔΎΟΙΠΕ ἀκπαάλοου, τᾶ. τετῆ- , 

δι εἰ οὐκουὶ δΎτουοι Ἀε ΠΟΘΟΥ ἈΧΠΟΎΘΕ ΘΡΟΟῪ ΔΎΚΤΟΟΥ ερρδι Εθι ΕἌμακ, ἤἴδο- ὁ 
ῶπε λε ἀπποᾶ τρὲ πὴ βὼκ πᾶὶι φῴου δΎει ερρδὶ ϑὰκ πῶῆ. δυβωκ πεχᾶυ ᾿. 

ερονπ οὶ ἌἈΔΎΕΙΝ ΔΞ ΤΟΥΣ ΠΎΠΧΙΟΟΡ Φ9ΓΝ ΤΙΑΛΟΟῪ ΧῈ Εἰσ Θὲ πτδοαρθοῦπε, ετβε. Ἢ 

τητῆ πόὶ δορί τοβεὰκ. “ἢ δ ἌΔΥΕΙΝ δΔοτοΥ ἈΠ πΆδΔος ετττεκλλδοὶ δΎΙΘΟΡος 

ἀἀπιωρΆδπηο. ὧδ ΠΗΔῪ ΔΛΠΟΎΟΕΙ ΣΙ ἘαΜΆΞΙ εφρᾶι αὐπὲ οὐδ πουῶτν δῷ επᾶρου ἴ- Ἢ 

ΦΉΤΟΥ. πο κίοορ αἀπιρΆδπηο. “δΎΩ διχι τ οβεκ ππτΕρΡΟΙΗΔῪ ΧῈ Ἀ'1πὲ ν᾽ ΦΠδῚ 

ττδοχοοο ὠῶπε. δα ϑεκ τεαειὼ δατώονπ. δοβὼκ εορδι ετ  πολιο ΕἘπίΗΙ. δες 

ττεροονῷ εἰν ΕΤΟΟΤΟῪ ΠΗ ΔΊΤΟΗΙ ἘΠΕ ὙΔΟ ΚΟΟῪ ΔΕ ΟΟΤο δι! λον δι τολλεοα, 8.5: 

πτᾶοο παίωτ. “ἢ Ἄδυειν ΔΕ δὲ! ερρᾶὶ εὐδηδειν, ΔΎ δβεοοδίλλι ΚΝ τΛΟ, Ἢ 

ἈπιυρΆΔπΗο ΤΠ ΤΟΓΙ Αλτπὸ ΠΕΤΆκΉ Δ ΟῚ ΑἸ πολδοο ΤΗΡ.- δ δβέοσει ἍΔΕ π 

οὐδ ΑΔΛλΆ06, πόοί δβεοοδίδλωλι, επλλᾶ πιῶδλβθ ετροςῶπε οιχτὶ πεολληηςθε. δάλεοοι ΔΕ 

ποῦηρε ἐπουρώλλε Ἐπορδη πὲ ἰ0ΘῸρ πιορδηλίτηο, πδὶ δαβὼκ εἐρουπ οὐδ. 'δβιίτεδο 

ΤΠ Βερ, ΧΙΝ;33:--Ξ ΧΟ Σ 1532. 
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9 ΕΧΩΟΟῪ πρεν ΧΙ ΔΙ ρΌζΟΟ᾽ ψ1ὲν οπϑεκὰ ΤΟ τἄροοο. ἄγω ἋΔΆ 

ἄείσερ πλᾶοο Εβ0Ἃ διν δι ΠΟΎΝΕ ΟΟΛΛΝ Ὺ ΦΙΤΌΟΟΤΟ πιωᾶβ᾽ 
ΠΚΕΟΥΝΕ (ΟΟΛΑΤ ΤῪ ΦΙΤΟΟΤΟ πᾶ βιοὰ ποοὸν πᾶ β΄ ΔΎΩ ΠΚΕΟΎΝῪΕ 

(ΟΝ ΠΉΟΟΤΟΕΙ ΠΕΘΕΙ πεΐετ τ ἀϊοο. πεέχὲ ἌΔΎΕΙΛ ἩΔΎ ΧΕ 

ὉΠ 5 Φὴ᾽ οΎῪεΕΙ ἄποκ ὙΝΗΥ ΛΗ ΤΕΝ. ΠεχΧΔῪ πο χὲ πτ ππᾶκδδκ 
ἀπ᾽ εεὶ εβοὰλ πρᾶν χὲ εἐπῦδηδωτπ ἄνον Η ΠΥ ΝΠΗΩΟΥ π- 

σεν ἃ ΓΟ ΤΗῪ ἐροὸν ν᾽ ἀΎ ἐρᾶν Ὑπᾶςθε ἈΛΟΎ ποεν Δ ΓΟ ΤΗΥ 
ΕΡΟΟῪ ἀν᾽ εκπ ἂρ ὅθε ΠΤΟΚ ΠΟΥ βἃ πρλλε ΠΡῊ ΤΕΝ᾿ ΤΕΝΟῪ 
6εὲ ογάᾶσαϑθον πὰἂν πὲ ετρκόω δὴὲ' Ὑπολιο ΧῈ ΝῊ Κ ΟὙΝ ΔΩ ΤΕ 

4 Νὰνδ ΕἐκΚβοηθιὰᾶ ἐροΐ. πεέεχὲε ἌΔΎΥΕΙἍ χε πρδ ΕΤΈΡΑ ΝΗ ΤΈΝ᾽ 

᾿ς τἤνδδδο). πρρὸ λε δειδώ δὴ πτπολιο ἀυΎω πλδοο ΤΉΡΟ δΎσλο- 
τ οὐϑε εὙπὰρ θεὲ ε΄ ἄγω 0 0. πρρο λε δάδιυν ΕΤΟΟΤᾺ 
᾿ς πδβιοᾶ ΜΝ ΔΒ Κ᾿ Εθεὶ εχ ψκλλ0ο0 ΔΎ χὲ οᾶρρ, ἐπάζϑηρε 

ἝἜ δι εοδλλα ετῖλρποβε ΕΟ  ΨΎΧΗ, ΔΎ πᾶδοο ΤΉΡΟ δοο τι 

δ ΈΠΡΡΟ εν ΕΤΟΟΤΟῪ πηάριχωπν' εἰ δε ἀβεοάλωμ. ἄγω 

Ἔ  τυλυπε ὃ πλάνην ΟὟΒε ΠΙᾺ οὺκ πκᾶρ, πεφρᾶΐ μα. δΎω 
πλᾶοο ἈΠΙῊΔ δΔΎσωτηπ δηλ πλλᾶ ΕἸ λλλλΔῪ ΘΊΙΘΗ πῆρλάρ δι 

Ἔ Ἢ ΟΧΥΙΠ, ΠΧ ΌΙῈρ .-...Ὁ: Θιτῖδι, σΓ. Ξ ΠεΡτ. ἀπέστειλε τὸν λαᾶον -- ροβῖ Δβιοδ -- ̓. αβει- 

σαν στ. -- οτα. υἱου σαρουιᾶς -- εθει πειχεττδῖοο -- Αἰοχ. εἴ Υ. εθθεν τοὺ γεθ- 

ΠἌἈδΗ ῬΙῸ χαὶι ἘΠ οὐχ εξε γεν - τὲ ἘΠ ΠΑΙῬευδα ἐγ δ, ππτππώτ, ρῖᾶθς. εαν φυγὴ 

υγῶμεν -- ρΡοδῖ τπᾶζε ΟΠΊ. μῶν -- ΕρΟΟῪ ΡΓῸ ἐφ᾽ ἡμᾶς -- εκβοηθίδι ἐροῦ -- του βοη- 
Ὰ θεῖν --- ἔ πεχε Ἄδυει Ἁ, ο΄. χαν εἰπεν πρὸς αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς -- Ετερᾶπητεν (510) 

Ὥ ΠΡΟ ὁ εᾶν ἀρεσῃ εν οφθαλμοις ὑμῶν -- οἷτ τπολις, ρΓ. -- Πεδγ. ανὰ χειρα τῆς πυλὴης 
Ὥ 

γ' 
κ᾿, ἮΝ 

ὃ πδϑίοδ Ἱαπτ τῶδβ, οΥ, ἴπναῦβο ΟΥ̓ πα τὼ ἰῷάρ χαν τω ἀβεσσα -- τδῪ βο ΒΕ .- 

Ἄχος ἀρεϑῖ ἃ ρῖᾶξς. -- ϑδρῷ ἐπδίϑηρε, γαῖ. εἴ ΑἸθχ. φεισασθε μοὺ τοὺ παιδαριου, 

᾿ Βῖδος. ον ΡΓῸ μοὺ -- Ετακροβε ΕΟ  ΨΎΣΟΗ ἀραπάαϊ -- ροϑῖ πηδροζῶπ ΟΠ]. '"ΤΗΡΟῪ 
--" “οΥβε ΠΙᾺ δήα πικδιρ ΔΡαπάαῖ. 

ἥ πώεερε ππᾶδο ποοῖ ποδρογρίδο ταᾶδῪ πίῶδβθ. ὅδ χγῷ πιηἋ ΤΉΡΟ Ἀπ δΔβεο- 

Ο οδλώμ ΔΎΤΑΔΥ ερρδὶ ἐπκᾶρ πκδίλδδσ. “ δοιθῶπε ΔῈ ππτερε ἌΔΥΕΙ. εἰ εδρδι 

Ἂ εὐδηδειτ, ΘΕρα πλλδὶ ετέρε εζεϑιῖ ΠΡΗΤΟ. πίῦηρε πεζεβώθ. οὶ βδνδ9 πκὰρ πῖ- 

(θηρε πδιλνοπ, δ πκὰρ πδοχὶρ πθηρεὲ ΠΔΘΙΗᾺ πὲ ΕβΟἋᾺ οθ οΟλοβδρ δ 

᾿ βεροελεει πκδι δ 'Ἄι της. πὲ ΕβΟἋ οῖτ δροτολιαα ὁὃ διπε λάλησε ΠκΟΙ ΤῊ ἌΑῊ οπ- 
 δαφιτᾶποο ΔΎΩ ΔῊπ ποζδι νιον. ΔΎΩ Θεμοκεοῦ ποθοτ90 ΠΉΡΕΠ ΑΑἸΤ ΦΠΟΟΥΟ “41 

Ξ ΟὟ φη1 ΟὙΠΟΕΙΤ. ἈΠ φεποπδ δ Ὺ πελελιυουώου, ἈΠ οπκιπδαιοο, ΔΎΩ οὙδρώϑετ. 

θ πὶ ουεβιώ. "τὰν ουοδιρε Ἱἱτ' οπεοοοῦ. δυῶ οὐοωφωτ ππέρε τε δδλδζε πε 

᾿δτω δι ΥΤΟΥ εϑοὺν δ ἌΔΥΕΙΝ. αὐ ΠπΆΔΟΟ ΕἸ ΆκΑΑδ Ο ΕἸΡΕΥΟΎῶω Α ΕΒΟἋ χε δύ- 
ν᾿: 

ΚΟΟΟ ΧῈ εἰς πδοο οφκδείτ ΔΎ ο ΕὙσοοῦλΑ οὴς ΤΕερΎλλοο. 
π 

Π Ἀερ. ΧΥΙΠ, 1-}. 

Ο χγ1 ΑΔΎΕΙΆ ἍΔΕ δΔοδεκλπουνε απλδοο ΕἸ τ κλλδ οι" δοκω ερρᾶι ἢ 

᾿ πᾶλδοο ΤΉΡΟΩ] ἄοει ΕβΟἋ ἐπλλὰ ΗΝ ΟΥΒΕ πίη λ᾽ πποΐλερλοο Ἅε ἢ 

Ἀ ΟΟΪ Ὁ» 

Ῥ- ξε: 

ΟΟΙΣΙΣ 



᾿ 20]. ἃ. 

ι9 ἐπ ᾶπνουο. πρώλλε λε πεχδοὶ ἐφΟΥΝ δὴ 'ωδβ᾿΄ . .ν 0. 
ΧΧῚΙ . . . ᾽ . , . ᾽ . ᾿ , ΄ ᾿ Ἂ ᾿ , . ᾿ ., ΄ ΄ , ᾿ 

:Μ ἐδατώλλεο ΚΛΟΟῪ ολλ πκᾶρ, πβελιᾶλδν οἄσπιρ ππτᾶ- 
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ΠΑΔΎΕΙΔΛ᾽ ΔΎΩ ὙσΟΤπο ἄοθὼπε ΠΟΎΠΟδ δὰλ ΠΕΡΟΟΎ ετλ-οὦ 
8. ΑΔΎ ΔΎΡΕ ΠΟῖῚ τβᾶὰ ΟΥ̓ ΔῪ πρώλλε. δἄγω πποΐελλοο λεβωώπεις 
δι πλλᾶ ΕἸ ελλλλδ Ύ εὐἰπορ ΕΒΟᾺ ριίχελι πκᾶρ, ΤΉρο" ἄγω π- 
ἈΔΝΘΗΝ πᾶςθε ΠῈΝ Τ ΔΟΛΛΟΟΥ ΤΟΎ ολλ πδοο ΠΡΟΎΕ πτᾶς 

9" ΤΟΎΒΕ ΟὙΟΛΛΟῪ ἈΜΠΕΡΟΟῪ ΕἸ ΔΎ. δύω Δβεοᾶλωκ δα! ; 
ἐφ ΟΥΝ ἐππᾶορη πραλοδλ ΠΆΔΎΕΙΛ᾽ δοαεοδλωλλ ἍΕε πεοτᾶτ, 
ΔΗΎ ΕἸ ΛΕΟΠΟΡΚ ἀΎω ἃ Ὑλλεοπορκ βὼκ ἜρΟΥΝ ρᾶ ΟὙΠΟδῚ 
ΠπΚΑΔΆΟΟ ΜΉΤΕ ΟὙΝΟδ᾽ ΠΟΙΟΟΎ ΕΟΡΗΤ ἄγω ἃ τοᾶπε χωλεχ 
ΕΡΟΥΝ ετβὼ ΝΟΙΟΟΎ ετλλλαδῪ ΔΎΩ δΔοδώ εοἰᾶςθε ΟὟ ΤῈ ὙΠῈ 

ιο ἈΝ πκᾶρ᾽ ΔΎ Τλλεοπορκ ετρᾶροο ἄσπωτ ἄοκᾶδο. δΎρω- 
ἍΛὲ Ἅε ΔῪ ἐροῦὶ δ|τἄᾶλε ΔΒ χε ΔΙ ΔΎ εἃ βεοᾶλλωλΑ εὐἰᾶςσε, 

": ΕἸΝΟδ᾽ ΝΟΙΟΟΥ, ΔΎΩ πεχε Δ β ἄπρώλλε ΕἸ τἄλλο ἀκλλοο" 
χε εῶχεὲε ΚΗ ΔῪ Εροο] ΕἼ βΒεὲ ΟὟ ἈἈπεκρᾶοτο τ τ ΔΎΟΟ ἐπκᾶθ᾽ 
ΔΎΩ ἄποκ Ὑνδτ πᾶκ ΛΗ ΤΕ ποᾶ τεερε πρᾶ τ ἈΝ ΟὙποώπε, 

Φος πόιῖο πότ᾽ ἀΎω ἃ ποτε οὐτλ δουδι ΠΟΤΗΣ φὰς 
ις πκᾶφ,. ΔΎπολελλοο Ἅε πε ΟὟΔΕ πᾶ Δ ΔΟΦΎΣΔΟΟ ΜΗ ΠΙῊΣ 

ΔΎΩ ἌΔΎΥΕΙΛ δαβθὼκ Εβο0Ὰ "ΠῪ ποολλο Δ ἐποελλει ἈΠ δ ἃ- 
ιο ΔΟΦΎΔΟΟ᾽ ΔΎ ἍΔΑ Δ ΤΟΡῚΡ. ἄδοβι λε ΠΕΤΘΙΧΝ ΝΏΘΗΡΕ 

πρεοφῷᾶν ΕβΟἋᾺ ον ἥῃηρε πῆτε ῖσδο πᾶιὶ ΕΤΈρε ποι ΠΤ ΔΟΥ ΧΗ 
τᾶρ οαπτ πε ποᾶτεερε πρᾶ τ΄ ΠΠΉΤΟΟ Ἅε ΠΟΘΗΚ δὴ ουὐ- 

τ ρῶκ πηβε" πε ποτ ης ἐρεῦτ ἌΔΎΕΙΆ. δαιοᾶ ἍΔε πῴηρε 

1 νγδόττιο (5ϊς) -- ἡ θραυσις -- ΔΎΘΕ -- ΟΟΠΊρΡΙαΐ., ΡΤ. Ξ ΠΘΡΓ. ΟὨ1. --- ὃ ροβὲ ουθαλον 
στ. Παροῖ εν τὼ λάω, ἀθρεϑῖ τἀπιθη Δ0 ΑἸθχ. εἴ Πθργ. -- " δΔαιεοδλωμα (βις) -- δᾶ. ον- 

ΞὌΥΥΥΝ Ὗ ΎνᾺ 

οδ᾽ 5418 ΕΟΡΗΤ ΡΙῸ ὑπὸ τὸ δασος τῆς δρυος τῆς μεγάλης -- ἐτβώ ποισον Ετλς- ᾿' 

Ἄδν, σῖάθο, ἴΔη} εν ΤῊ δρυὶϊ -- ἐτϑᾶρος! -- ΑἸδοχ. οἵ ἤθΌσ., ρῖ. ὑποχάτω -- δσπῶτ 

δοκᾶδει ῥτὸ πάρηλθε ---- “ἢ ἐρος! Ροβϑῖ πδῖὺ ἀθαϑδίῖ ἴῃ βῖ. -- ροβῖ τωδβ οὔ. χαὶ εἰπεν 
-- ἐτποδ΄ αδαπααΐ --- [ εὐὕε ρῖὸ χαὶ ἰδοὺ -- ροβῖ ἀκπεκρδρ τε σὰπῃ Α. εἵ Υ. οπῖ. ἐχεὶ 

- πΥΎΔΎΟΟ ἀροϑῖ ἃ ρ΄. [ἰσεῖ βΌΙΠτ6]ΠΠἸσαίαΓ -- ἘΠΕΡΘΡΘΗ͂ΕΙ αθεβῖ ἃ δῖ. -- οὐποώπε (δὶς) 

Ρῖο παραζωνὴν μιᾶν -- εἰδπονο δραπάαζ --- ᾿ἢ Ροβῖ τωδβ βθαυϊταγ ἰασαπα [ΟΠ ΟΓα ΠῚ 
οεῖο --- ΧΧΙ, 1 τεβελιδακιν (Οἰὸ -- Ροβῖ πηίωτ οτλ. χαν ἐποιησᾶν παντὰ οσᾶ ενεέτει- 
λατο ο βασιλεὺς -- ἃ πποτε οὠτακ 546 ἴῃ ΠηΘΠῚ Γοβροηάοῖ 81. ἐπήκουσεν ὁ θεος. 

τ ὙὯ.) δἴ. ΠΕΡΙ. ὙΝ9 ΣΌΝ ΠΝ -- ἴῃ ᾿ἥπο οπι. μετὰ ταυτᾶ --- “ὃ ροβῖ πὸ. 

δλλοδν ΟΠ]. μετ᾽ αὐτου -- ἐΕπΟἌελλεὶ ῬΙΓῸ χαὶν επολε υμησᾶν -- Δ Οὐ ἼΤΟΡΤΡ -Ξ ΑἸΟΣ. πρθτο Ἢ 

εἴ υ]ρ., ρτᾶθς. ἐπορευθὴ --- ᾽δ δοβὲ -- ιεσβι -- πετϑιᾶ πῆρε πρεοϑδη, σΓ. Ὃς 

εν τοις ἐχγονοῖις του ρᾶφα -- ΕΒΟἋ ὃ πηρε ππτίτδο βἰοβϑα - πρδτ, 81. ολχῃ " , 
- 

χαλκου -- οὐρῶκ πῴῶηβε -- χορυνὴν --- ἶ δείοδ'᾽ στὸ ἄἀβεσσα, Α. αἀβισαει. 

Π Άερ. ΧΥΤΠΙΙ, 8-12. ΧΧΙ, 14-17. 
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ποᾶρογριᾶο ἃ β βοηθεῖ ἐροο δαπᾶ τ ἄσοε κλλλ06} ΔΟσΛΟΎ. το- 
Ἅλε ΔΎωρκ πόι πρῶλϑϑε ἌΔΎΥΕΙΔ ΕὙΧῸ ψ3,4100 πδο] ΧῈ ΝΠ ΠΈΚΕΙ 

ΧΙΝ ΕΠει ΔΎ ΕβΟᾺ ἐπποΐλελλοο χὲ πῆκχενπᾶ ἈἈΠΦΉΒΕΟ ἈΝΠΙΉΗΔ. 
19 ἄδοωπε Ἅε Ἀπ ποὰ πᾶϊ ΔΎΠΟΔΕΛΛΟΟ πὲ ΟΝ ΡΟΟΒβ “εν 

πᾶ ΔΟΦΎΔοο ΔΎΩ εἐρεᾶπᾶν πῆρε πβοροκᾶν πὲ ΕβοἋᾺ ὃὴ 

βεθᾷλεελι δοπᾶ τ ἄσοε ΠΟ ΟΔΙΔΟ ΠΕ ΕἸ Ὑ Διο πῶ! Ἅε ψ3πὸ- 

30 ἀλερῷ ε]|0 ἴθε πουρᾶὰ εὐδύΎοωρε ΠρηΗ Το. δΔΎΠΟΕεϑλΟΟ πε 
Θὴ τεθ΄ ἐερὲ ΟΥρώλεε νελαδῪ ἐπῦρὰᾶν πὲ ιἀλωώπνει" ΔΎ ΠΝ ΉΉΗΒΕ 

ΠΝ ΟδΙΧ Ψ1᾿ πἃ ΝΟΪΟΎΕΡΗ ΤῈ ΕὙΝΔΡ ΟΟΟὟ δ᾽ ΟΟΟὟ ετὲ χουτὰἂβ- 
91 ΤῈ δε ΠΉΉΟΟ φως ἄοχπο πρρᾶφιν. δΎω δεχπο πδεὶ 

᾿ς ππνοόπό ἈΜΠΙΗ Δ᾽ ΔοπΑ Τ ἄσΟεΕ κλλ106]) ΠΟΙ τ᾿ωπᾶθδν πῆρε π- 
ΧΙ 1 ΟὝΛΛΕΕΙ ΠΟΟΝ ΠΆΔΎΕΆ. ἍἌΔΎΕΙΆ Ἅε ΔΙ Τ ΔΎΟ ἐπ ποῦᾶχε 

ς πνλιώλη ρὲ ΠεροοΟῪ πτὰ πχοεῖο πᾶρϑλο ΟὐτΤεν πχᾶχε Τη- 
ΠΟ ΦΡΟῪ ΔΎΩ ΝΉΟΟΤΟ ποᾶου εὔχὼ λλλλοο ΧῈ πχοεῖο ΠΤΟΚ 
8 πὲ πᾶτᾶχρο ἈΝ πᾶ  Ν ΠΟῪ ΕΟΝΟΎΦΙΛΛΕ 3.10]. ΠπΠΑΝΟΥΤΕ 

᾿ς πε πδοΎοειν ἀυω πΉ ΤΟΙΣ πε πᾶ βοηθοο τηδιθωπε εἰκὼ πΤΗΙ 
ΕΡΟΟ] ΤΟΙΣ πε τἄπδιῦτε κεν πτὰπ Ἀπδουχδι αν δ Δ ΔΕΤ 

 4ΕἼἸΟΟΤΟΙ φπροχιπόονο. πχοεῖο οὐλᾶδλλᾶ Δ Ὶ τηδεπεικᾶ Ἅεὶ 

δ ψ3..06, ΔΎΩ ΤηδνοΎρα ΠΝ ΤΟΟΤΟΥ πηᾶχᾶχε. ᾿ΔΎδρερδ ΤΟΎ 
᾿ς εροὶ δὶ ππλλοκρ Ξἡπλλοὺ ΔΎ κ",ἱ͵δσυποώρας πτᾶπολλειὰ δΎ- 
ὁ θρῷῶο πηᾶᾶκε πᾶ τε ΔΎΚΩΤΕ Εἐροι᾽ πόορόο »᾿παλοὺ δυ- 
ἢ ἄρερὰ ΤΟῪ ἐρο δὰ πτρᾶάθϑδλιβε διεπικᾶλι ἌἌπχοειο ἀΎω 

ἶ 11 ποδρούριδο -- σαρουϊιᾶς -- Δββοηθειῖδ. (5:0) -- εβοηθησεν - δοίπδτδοοε ἅκλλοοὶ 

Ε΄ δολκον, ρῖᾶθς. χαὶ ἐπάταξε τὸν ἀλλόφυλον χα! εθανατωσεν αυτον -- τοΐλε -- τοτε 

.. - χὶν ἐπειπδν, σσᾶθς. ἔτι μεθ᾽ μων -- 5.γῖ8 οϑοϊϊϑηϊοσ ΟΠ1. γ. 18 --- 13 απποδ πδι, 

 ΠΕΡζ. ΤΊΝ᾽; 5ζ. ΟἿ. -- ροοβ, δ.. ρομ.) Α. γ0β -- ερεδεδο -- ἐλεαναν -- Βοροκδη ΡΓῸ ἀριωρ- 

ΟΥ -- κολολιδο - Υ.., δ. γολιαθ .-- πεικεττδιοο - ., Α. τὸν γεθθαιον; δΓ. ...γε- 

 θαιον - πῶ ρῖὸ πῶη -- τὸ ξυλον --- 39 Δηΐα «υὧπε ΟΠ]. ετὶ -- επτρδη πὲ ἀριαηάαϊ 
ον καδλώπει -- μαδων -- Δείλπο πρρδφιν -- ἐτεχθὴ τῷ ραφχ --- ἥ“΄ δοχπο πᾶδο τῖτ- 

ποδιδ΄ Ρῥτὸ ὠνειδισε -- ογάκεει -- Αἰοχ. εἴ. σεμξεει, ΚΓ. σεμεῖ -- (οά. ΟΠ. ὙΕΙ5. 22 

- ΧΧΠ,  ροβῖ δειτδυο οπ]. τῷ χυρίῳ -- πτωη (510) -- τῆς ὠδὴς ταυτῆης -- ούτει 

᾿ς ρῸ εχ χειρος - 2 ροβῖ εὔρχω ἅκελοο σύ. οὰπὶ αῖ. 44. δὴ, χαρά ἀρβϑῖ ἃ0 ΠθΡγ. 

᾿ς Χυΐς. Αἰεχ. εἴ ῥ᾽ υτῖθιι5 σγαθςοὶβ ςοάά. -- παττδρο ἈΠ πδαδπῶτ, ρΓ. πέτρα μοὺ χαὶι 
ἕ οχυρωμα μου --- ὁ πδογοεινς ἀ5ηι6 ποτὶ ἐροοὶ ρῖὸ φυλαξ μου εσται μοι, πεποι- 

Γ θὼς εσομᾶ: επ᾽ αὐτῶ -- ροβῖ πεπδογᾶδι βουῖθα οπι. ἀντιλήπτωρ μου χα! καταφυγὴ 

μου σῳωτηριας μου - αΠπδ͵ν δ ΟΆΝΕἾ ΡΙῸ σωσειῖς με --- 1 τ μδεπεικδίλει - επιχαλεσομίαι 

Ε“-- ἢ ΔΎΔΘΕΡδΔΟΤΟΥ ΡΙῸ οτι περίεσχον -- ππτᾶπολιειδ. -- ἀνομίας --- ὃ πδλῖῖττε -- (Οπ- 

᾿ Ρίυϊ, ΠοΡτ. εἰ ὙΌ1Ρ., ρτ. θανάτου -- πδύρδο -- (οπηρίαϊ. ΠΕΡΓ. εἴ ὙΌ]Ρ.; ργ. σχληρο- 
τῆτες -- ΔΎΔΘΕρδι ΤΟΥ ΡΓῸ προεφθασαν --- ἶ ρα πτρδϑλιβε διεπικδιλι -- εν τῷ θλιβε- 

σθαι! με επικαλεσομαι. 

Π Ἔδερ. ΧΧΙ, 1τ9-21. ΧΧΙ], 1-7. 

ὙΟΙ ) ΩΣ 

ἘΙΡΞΕ 
6015 Ὁ: 

Ἔ ΟΪ 2. 



Ὅτ ἮΝ ἐν ΚΞΝ ΓΑΕ Σὰν ον ὙΌΣ νος ΩΝ ἣ ἧς: Ἃ ὸν ἧς «ἰν, ὦ: ὙῚ ᾿ γὰ ΎΨΙ : ;. δ ον Υν' φ ὲ , 

Α΄ ν᾿ ᾿ ΒΨ, 2 “ ΟΣ ᾿ σοὶ ἰῷ Δ. Ἂ μ᾿ ΠΑ ᾿ ων ἄς "» 
. τὰ Ἀ ὦ ἐ" ΄ ὼ ἰ 

- : ῳ “ - ᾿ ΝΝ Ψ Ἷ 

τηδώωῳ ερρᾶι πὰ ποΟΎ τε" πο τ ΈλΑ πὰρ ΡΟΟΎ Εβ 0. δὴ ᾿ 
" ἐτουᾶὰβ ἄγω πᾶδροου δὴ πρλᾶδχε. δοδώςυ Ὑ ΕΧΕΛΑΤ 

ΒΡ. Δαποειν᾽ ἄγω ποτε ΤΠ πε ΔΎ ΤΟΡΤΡ χε ἃ πχοειο "Ἢ ̓ 
ὌΨΙΝ " Ἐροου. δΔΎκδπποο εἰ ερρᾶϊ Φ΄ὴ᾽ ΤΟΟΡΥΉ" ἀΎω οὙγοᾶ τε Εεβ0 
δ}: Ὁ ΟΝ ΤΟ τᾶπρο οῆχββεο ΔΎΛΛΟΥΡ, Εβ0Ὰ ΦιΤΟΟ ΤΕ. 
Εν. " ΔΎΡΔΚΤΟΥ δ6}} ΕΠΕΟΗ Τ ερεὲ ΟὙὐδόολα οὰ ΝΟΟΎΕΡΗ ΤΕ. δ 
ἔ τῆς διχῆ πεχδιρονθιν" δα ίδ}.. 0.5. ον. , ΣΝ 

ἐδ ̓ ᾿ 
ϊ ̓  τς : Τ᾿ ρτουδδβ Δρυπάαϊ --- ὃ Δηδώςυτ..... δαποεις ΡτῸ χα! εταραχθὴ χαι, σ ι 
πνν-- Ἢ γὴ - οὐ ενὸς Σὸν 51. Ξ- ΠΘΡΓ. συνεταραχϑησαν χα: εσπαραχθησαν -- σομλτι ὍΓΟ ὁ 

δύο ᾿ς μωθὴ --- " ροβῖ τταᾶπρο ΟΠ]. χατεδετα!: --- 15 Ἀχπηγε ΔΎΡΔΚΤΟΥ ῬΙῸ χο 

Ἂς ουράνους --- 1" πεοζδιρονβιν -- αῖ. χερουβεῖν, στ. χερουβιψ. -- υἱτ, [0]. 
᾿ ἀοβίηϊς δα 5υ]}αθαπὶ δε. 
τπ ᾿ 

Ἱ Ἔερ. ΧΧΙΙ, 8:1... 
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" ΠΡ ΤΆΆΝ ΤΕΡΟ ΠΝ ΑΔΎΕΙΆΔ. 
ξ 

ΝΕΞΕἸὈὌὈῸΌὌΈΎὌΌἘ ΤΊ ΈΎΤΊ ΤΤΊΊ-ς͵.-.-..- -:.. τορος 
9, ν9ν. ἴδγω πώδχε πχοεῖο δαηπώρ, ὐὰ ορηλῖδο εχ 

ΟΠ ὸ Απλ400 ΧῈ ΕΚΡ ΟὟ ΝΤΟΚ κἀπεῖκλᾶ. πεέχε δηλῖδο δὴ ουὐκώρ, 
᾿ς ἄδίκωρ᾽ πχοεῖο πνου τε ππδόλα ππὰν τ οκρὰ τωρ᾽ ΕΒΟᾺ χε π- 
ἊΝ ἐς Ὴρε ῬἈΠΙῊΣ ΔΎκᾶδκ ποοΎ" πεκθΎοϊδοτηρίον δ ΎΌρισωροΟΥ" 
᾿ ΔΎΩ πΝεκπΠροφη της ΔΎΣΟΟΥ ΤΟΎ ΟΝ ΤΟΗ ε᾽ ἄποκ Ἅε δΎδδ τ 
αι δἰοεξπε' ΔΎΩ οεκῶτε οῷ ποᾶ τα ΨΎΧΗ. πεχε πχοεῖο πδεὶ 

᾿ς χε εκεεΐῖ Ἐβολ πρᾶοτε πσᾶρερᾶ τκ ἈΠΕΛΑΛΤΟ ΕβθῸΧ Ἀπχοεῖο 
ος δὲ πτοοΥ εἴε πχοεῖςο πάπᾶρδατε. “(τὶ οὐόολα ππᾶ εὐὔτᾶχ- 
ΟΡΗΥ ἀνδβθὼλ ΕβΟᾺ ΠΝ ΤΟΎΕΪ ΔΎ αν δου Β ππετρὰ 

1" ποᾶ πεππᾶ ΟὙΚΆΚΤΟ᾽ ΔΎΩ πποᾶ ΠΚΑΑ ΤΟ ΟὙΚΩΡΤ᾽ ΠῈΡΕ 
᾿ς πχοεῖο ἂν οῷκ πκωρτ. πποᾶ πκωρῪ ΟὙΦΡΟΟῪ ΠΉΗΥ εὐο- 
ἢ ψ5ε' “'΄᾿ὶ ΟὙπού πόρερτ ἔρε πχοεῖο σϑᾶυ. δοίώπε δε π- 

᾿ς ππέρε ρηλίδο οὗταλ δοβο ἄπει οὴ τευ λεΔ ΟΤῊΗ, δαεῖ 
᾿ς εβολ᾽ Δοδρερᾶτο οαρᾶ το ᾿ἀπεοπηλδίον. ΔΎω εἴς περ ΡΟΟῪ 
ΟΠ ἌἌπχοειο Δοπώρ ὐᾶροῦ εὐὔχὼ φ'λοὸὺ πᾶ ΧῈ ἄρροκ ΝΉΤΟΚ 

ἢ κπεΐίδεὰ ορηλίδο. πεχε ϑηλίδο χὲ οὴὲ οὐκωώρ, δΐκωρ, πος π- 
ς πΑπτοκρᾶ τωρ' ποῦ ππόόλλ ΠΝΟΥΤΕ Ἀ2ΠΙΉ Σ᾽ ΕΒΟᾺ χε πηρε 
ΌςΌΠςς ἈΠΙῊΣΔ ΔΎΚΩω ΠΟΟΟῪ ΝΤΕΚΛλΙΔΘΎΚΗ ΔΎΩ ΝεκΘΎΟοΟΪΔΟ ΤΉΡΙΟΝ ἢ 

ΠῚ Βερτπι. ἀτυϊυ5 οχ θοάδθπι ςοά. χοῖχ, -- ΧΙΧ, ὃ ροβὲ δύω οὔ. ιδου -- δα- 
πῶρ ὧδ ορηλῖδο, στγαθς. -- Πθρτ. πρὸς αὐτὸν -- ἰπ ἤπθ οι η} ψθγβίοπθ ἀγα. [αἴθγα!! 

Ε΄ Ὅπι: ἡλίου; -- 5 πχοεῖο...... ππδιυτοκράτωρ -- πεῦτ. ΠΊΝΩΝ ὙΠῸΝ. εἵ σύ. τῷ 

Ἧ χυριῳ παντοχράτορι; ἅ7Ὰ. ἰαΐ. «οἱ, 8}} «] .5..}}} «ο] ς9.9[..4.} ς. ο»Ἱ᾽ -- οπα. ἴπ ἥπε 
 -- γεῖβ. ἅτ. λαβεῖν αὐτὴν --- “Ἢ πκοεῖο τδο!, Ὑ6Γ5. ἅτᾺ. αἱ οὶ, σοῖθσὶ οι. -- εἴε (51) 

π᾿ ῬΙῸ εἰὸ - ἰδου -- πδπᾶρδτε -- παρελευσετα!ι -- αἷς -- Α. εἴ Υ,, στ. χαὶ δου -- οὐδόν 

Ἀπηδ, 5Γ. πνευμὰ μεγὰ --ἴῃ ἤπα οπΊ. περε πχοειο δ οὰξ πκεῖτο --- 2 κ“ἴτ ΟὙΠΟδ 

ππόρερτ " ϑδΐ- ἃ (ςοίογβ 1651 0015 -- ἐρε τπχοεῖος ἀπαδν τ Α. οἵ γὰρ. 1δἴ., σι. -- Πβρσ. 

εἴ Ὑα!ρ. οὔ. --- ἰἢ ΔκεἌοτη -- μηλωτὴ -- απχοειο δα πώρ, ἀρβαηΐ ἃ σαἴοσίβ -- δος! τ ἈΤΆΡ.» 
11 οτη. --- ἰὖὁ πος ππδύλε πο ΤΕ ΞΝΠΙΗᾺ -- ἅτ. ἴα. οὐ! «}] ὉὉ]..}} 2}, ἀδβαπὶ 

“ἰδ βτδες. - ππτεκ ϑύΎκη (50). 

ΠΠ Ἀερ. ΧΙΧ, 9-14. [28] 

ἌΠΕΛΑΤΟ ΕβοᾺ ἈΠπχοεῖο᾽ περε πχοεῖο 'δν ολκ πεππδ΄ ἀυ “π- ἢ 

Ἡπμν ἐς {5} 
ῬεΌΕ: 

Ρ.ος: 
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ΔΎ ΡΟ ΘΩΡΟΎ ΝΕΚΠΡΟΦΗ ΤῊΝ ΔΎΛΟΟΥ ΤΟΎ ο΄ ΟὙΟΗ εἰ ἄπο κΚ ἍΔΕ 
ἈΔΎΔΔΟΎῪΎ δΔίοεεπει ἀΎ σεκωτε ποᾶ ΤὙΑΨΎΥΎΧΗ ξοαΐτο.... 

ΓᾺΡ ΙΝ Πδραμη Π1Π1] ΡΓΟΓΘ5. ΠαΡοῖαΓ ἴῃ ΠΠΟΠῈΠΊΘΠΙ5 Βοτγρίδηϊ5. Ο, Μαϑρογο Ρατ- 

νηὶ ἵγαρηηθ απ, ΠΟΠΡΓΟ ΠΟ ἄθη5 Χχν, 27--30, Θαϊάϊτ ἴῃ ορογ Μόιαηρο5 ἀ᾽ Αγεϊιόοῖο- 

516 Ἐσγρίϊοππο οἱ Αϑεγγίθημθ, ἵ, 79), Ῥατγὶβ 1873; χυοά [γαρπηθητι πὶ, ο πὶ ΡΟΒ51 8116 

ΠΟῚ [ποτ ργαθοϊϊαϊι πη ΟΡῸΒ ἃ ΠΊΔΠΙ15 ΠΑΌΘΓΘ, 60 πηοάο 4110 πορὶ5. σομπηπηαηίαῖαχη 
οϑῇ ἃ οἱ, Ῥγοίρϑοεοδοσες Μαγίϊη Ὠὶς ϑ ΠΟΙ ΠῚ : 

17 { 
ΚΕΕΟΤΟ:- 

[δο] ὠπε ἅδε 

[95 τάκερλδ [Δ 8] 

οδαε προι πεὶ 
ἀππώώωπε εἶ 80] 

ποελεκιλὶ ἱπρρο π| 

Ἰογᾶλδο ρα [πελλτ τ] 

οὟΕῈ πεβοτ ποου  ΟΥ̓ΤΟΔ] 

616 ἀπεβοτ δα[εἰερ] 
ΟΥ̓ : παῖ εγει Ἄδι[ο ο] 

ὉἈΔΡΟΔλ ΔΚ πρρο 

ττβδβυλωνπ οπ 

,τέρολλπε ΤΤΕΓΙ 

ἈΚ ΤΕΡΟ δα χιὶ 

οετᾶπε ποε 

Ἅεκιᾶδο πρρο 

πιο δ εδ 6} 

εἰπεαθάλος ο! (510) 

εβοκρας 

πηΐ “ἐπε 

τεκο: ΔΎ 

δα δα [εἸ 

ΝΕΚΒΟ. 

ἀκα δ 6} καλῶς 

Ἰπον ἀπ τδτα 
πηΐο γώ δὰὺΐ 

τδι κἰηδίρβειοι 

Θροπος αὐ πετπελς 

ον] ετηάκελδ οι 
8} τβαθυλωπ 

Ἰνὼ δεώιβε πὸ ἐ- ἱ 
δοεῖτε ψπεπεο 

ε 
[ 
[ 
[ 
τε ϑροΐπος ππερ 

[ 
[δὲ 
[δ 

ὙΠῸ ΕΦΟΎΣ ΠΕΟΟῪ 

ωκ δὲ ἅζπεεο 

ΕἰΚ ΠπΟΎΟΘΕΙ Ὁ στιλΑ 

ἌΚΠΕΟ ΑΚ ΤῸ ΕβΟἋᾺ 

τάκ δο ππερ, 

ΟΟὟ ΤΗΡΟῪ 

ἌἈπεηώπρ - ἡ“ 
ΤΕ ΦΎΠΗρεο 

εἰᾶὰ ἍΔε ΠΟΎΟ 

εἰῷ πιᾶὶ ΠΕῪ 

ζαθοο πὶ 

ΔΟΕΒΟᾺ 

δι πηὶ 

[3απ| ρ[ ρο] - 
[ππεροου τηροὺ ἀἀπεηώπϑ] 
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τωβιλ. 

[ πσοξο ἘῸΝ πδΡΦΟΎΟ ἐροκ ΤΉΡΟ ἄριο ΔΝ τ δ᾽ ΔΎ ὑπ. χι. 
ἢ χάπρτρε πεκβ Δ φθονεῖ ἔροκ εειρε που απ τ πᾶ. Ππετασταδν τ “οἷ61: 
᾿ς πρερνοβε. χιώοχνε ἈΝ οὐδε πὰ ΔΎΩ »πρκὰ Ὑἄφρονει 
τ ποβὼ πῖλκ ΕἸΝΔΝΟΎΥΟΥ. ΝΥΟΛΛΟΎ ΕἘΠΧΟΕΙ͂Ο ΠΟῪ ΤΕ ΝΟΎΟΕΙ 

πιλι ΠΥ ΔΙΤΕΙ κλλλ0 0] ΧΈΚδᾶΟ Εερὲ ΝΕΚΘΊΙΟΟΥΕ ΟΟΟΥΤ Ν᾿ ΔΎΩ πεκ- 
ἌΛΟΕΙΤ ΤΉΡΟΥ ΓΝ ΝΕΚΟΘΟΧΝΕ ΠΝΠΟΕΟΟΟΥΤ Ν. ΕΒΟᾺ ΧῈ ΦέΕθνοΟ 

πιλλ ἈΝ τοοχνε κελλδῪ ἀλλὰ ΚἼΉΤΟΟ πχοῖ εἴς πετῖ πᾶν ᾶ- " ςο]. 2. 

ΘῸΝ πΝιλλ' ΔΎΩ πετειοΎυδοῦ ἀν δ θβ θιο  κἄ τὰ πετερνδα. 
ἸΤΕΝΟῪ 6 πᾶςϑηρε᾽ Δριπλλεεγε πνεν ΤΟΗ" ΔΎΩ ΞἈΠερτρεύοω- 

ῷῷ ΤῈ ΕβΟἋ οιὰξ ΠΕΚΡΗ͂Τ. ΤΕΝΟῪ 6Ὲ ἦτ ἄλλο ὅλλοκ ἘΠΆΛΗ Τ᾽ π- 
διησώρ πρᾶὰτ πτδισά Δ ΟΥ εὐᾶβδηλ' πῆρε πε βριδ' ΟΝ 

1 δρᾶτοο πτε ταληλίδ. ΔΎΩ ἌΠΡΡΡΟΤΕ πᾶςζθηρε᾽ χε ΔΊΡΘΗΚε. 
ΠΟΥ͂Ν δὰρ τὰἄρ Ο00Π πᾶκ᾽ εκ ἥΡΘ Ο ΤῈ ΦΗ ΤῸ ἈἈΠΝΟΎ ΤΕ ΔΎΩ 

πτοᾶρυωκ Εβο0ἋᾺ πῆοβε πῖλλ' ἐκειρε απετρᾶνπδο ἈΜΠΕΟΡΑΤΟ ἡ Ρ- ἵξ: 
᾿εβολ. δαογάωβ Ἅε πόα τωβιδο εχ κρλοο, χὲ πδεῖωτ 

9 δῶβ πιλὰ π᾿ ΤΑΚΡΟΝΟΥ ΕΤΌΟΤ ἔνδᾶδυ δλιλᾶ εἰν δ Χὶ ΠΆΛΗ Τ 
τῶ τησὼρ πᾶνε πΓΟΟΟΥΝ ἂν πρωμε. δα Ἅε πᾶο 35- 

ποοιλουράφον᾽ ΔΎΩ πεχδο πᾶς] χὲ κῶτε ποὰ ΟὙρώλλε' ΕΤΡΕς- 
“εἰ πλλλδκ᾿ ΔΎ Τηδ πᾶ] ᾿ἀπεα βεκε᾽ φοὺ οΝ ον πσβωκ᾿ 
ι ΥΧῚ οὐμομωδη ΔΎΩ δαβὼκ πόὶ Ἄωβιδο' εκῶτε ποὰ οὐ- 
τ Ῥώλκε ΔΎΩ δΔοΐδε ἐρρᾶθ δηλ ΟὙΔΥΤΥΕΔΟΟ ΠῈ ΝΟΟΟΟΥΝ ἃν. 

᾿ς πεχδᾶο πᾶ] χὲ εἐπὲ ἔγδεώει πλᾶκ ἐρρᾶ τοῦ Π ΉΤῈ ὙΑλη- 
[Ὶ [ΠῚ πεχε πᾶ ΈΔΟΟ᾽ ΧῈ 

, ᾿τορί πτωβιὰ εχ βοάδπη ςοά. --- ΙΝ, 1 φϑοπει -- φθονεσατο --- ᾿ἴ οΠ1. 8 ἰηϊτο 
πν ῳ τοὺς ἄρτους σου ἐπι τὸν τάφον τῶν δικαιων --- 18 ἘΠΡΕΒΠΑΡΉΜΗΡΙ Ξ μὴ χα- 
Ὥ ̓ ταφρονησης - ποβθὼ πῖλκ ετηδπονου Ξ- επὶ πάσης συμβουλιᾶς χρησιμιης ---- ᾿ϑ πτδυύτει 
Ἢ τ- αιτησον -- τεπον δέ πδίϑηρε, δῖ. καὶ νυν, παιδιον -- εὐουνν ως ῬΙῸ τῶν εντολων 
μου -- 5 εσδβδηὰλ - γαβαηλῳ - τ Ῥρᾶτοο -- εν ραγοῖς --- “ξ δίρϑηκε ρῖὸ ἐπτω- 

χευσαμεν -- τὰρ ἀρεβῖ ἃ δῖ. -- , ' ροβί ὅκλλοο οὔ. πδεὶ ---  παλητ πδίπσωρ, ρΓ. τὸ 
ἀργύριον - Ἀπρώλιε ῥῖῸ αὐτὸν --- " πεπικιίλοτρδοι -- τὸ χειρογρᾶφον -- ροβῖ οΥ- 

ρώλιε ΟΠ. πᾶκ -- σεαυτῷ -- πεαβεκε, δ΄. ΟΠ]. αὐτου -- Φ00 ΟἿ ΡΓΙῸ εὡς -- πτιβωκ᾽ 

πτκι, σΓ. χαι λαβε πορευθεις -- τιρολλῖιτ, ρΓ. ἴῃ βἷηρ, --- ἦ Ἀωβιδο (510), δ... οὔ. 
Ὡς ὃ ερᾶτος -- εν ρᾶγοις -- ΕἸἙἕ ΚΟΟΟΎ ἀκπλλδ ΕΤΆΚΑΑΔῪ ΡΓῸ εἰ ἐμπειρος ε' τῶν 

τόπων ; --- ὃ πεχε, δ΄. χαϊ εἰπεν αὐυτῳ. 

ΤοΡ. ΝΥ, τό ---’ὖ|Ὺν, 1-6. 
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ὡς ΤΣ ἂν ἐπδ  ὐξέεκμετε ἀλλοῦ ΘΝ ταλη- 
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ὙΝΗῪΎ παλλλᾶκ' ΔΎΩ τΓΟΟΟΥΝ Π ΤΕΡΙΗ᾿ ἀῶ τᾶ Β ΔΗΛ ΠΕ ΠΟΟΝ" 
ΔΙσΟΙΔΕ ἐροῖ. πέεχε τώβιᾶο πᾶδοὶ χε ἄρε εἐροῖ᾽ τἀ χιπουῶ 
Ἀπδεῖτ. πεχδᾶο πᾶς χε βωὼκ ἴπρῶοκ. ἄγω πτερε τω- 
βΒιᾶο βὼκ ἐροῪν δύ χοροῦ ΘΝ ΧΕ Διρὲ ἘΠΕῚ ΜΗῪ πλατος 
᾿ρλνδνρμς γυύμθρ ΤΣ ὙΚῚ ὅν ΠΤ 4 0. τ Ξ 

φῳ ὁ »"; 

τω, ι Διᾶ. ἄγω ἈΡΝΝΣ ἘΞ ΕΒΟᾺ ΦΗΤΟ ΠΤΕΟ(ΘΕΔΕΕΤ εαρἄςϑε,. 

ΔΎΩ ἐοοΑλΟΎ ἘΠΝΟΥ ΤῈ οἄρτ ὙΠΎΣΔΗ ΠΠΙΝΕΎΗ ΔΎΩ πεπτ- 
ΔΎΝΔΎΥ ΕἘρΟΟ] ΝΕΎΟ ΠΌΠΗΡΕ Ξλ0.] χε ΔΗ ΔΎ εβθοὰλ. τῶ- 

ΠΒΙΤ ἍΔΕ ΝΕΟΕΞΟΛΛΟΔΟΤΕΙ ἈΛΠΕΎΛΑΤΟ Εβολ᾽ χε ἃ ΠΝΟΥΤΕ πᾶ 

πᾶο. ἄγω ππτερε ἌωΒετ πῶρ͵, εοᾶρρᾷ "τεοςϑελεετ' δΔοσλλΟΎ 
εροσ᾽ εὐὔχω κλλλοο χε ἄρεϊ ἐρουοχ τἄςζϑεερε οολλᾶλλδ δ Τὶ ΝΟῚ ᾿ 
ΠΙΟΥΤΕ ΠΎΉΎΔΟΝΤΕ πᾶ ν΄ ΔΎΩ ΠΟΎΕΙΩΟΥ ΔΝ ΤΟΥΔ ΔΎ σεολλᾶ- 

τ αδᾶτ. ΔΎΩ ΔΎρδιϑε ΠΟῚ ΝΕΟΟΝΗΎ ΤΉΡΟΥΎ ΕἸῸΝ ΝΙΝΕΎΗ. δοεῖ 

5 Ἅε πόὶ' διίδοζᾶροο ἀΎω ἄσβδο πιϑεν πείοοπ δΔΎΕΙΡΕ πτϑε- ᾿ 

χα ἍΕΕΤ ΠΝπΒιΙδΔΟ Θ᾽ ΟὙΟΎΝΟΣ ποᾶζθα! ΠπΡΟΟυ. ἄγω τῷ 
ΒΙΆ δλοΥτε ελώβίδο πεοθηρε πεχδς πᾶς! χῈὲ ΔΗ ΔῪ πὰ- 

«ΘΗΡε᾿ ΕἼΤ Βε πβεκε ετᾶδοι ἄπρωλλε π Τ ἄοεἰ πλλλλᾶ κ᾿ ΔΎΩ ἐθθες 

ΟΝ εοὐῶρ, εἐχώυε. ἌΡΧΧΩ πᾶς χε πδειῶτ ἴπιθε ετρεκτὲ πὶ 
8. ΠΤ πᾶςθε ΝΝΕΝ Τ ΔΙΝ ΤΟΥ ΔΎΩ ΔΟΠΝῪ πᾶκ ΕἸΟΎΟΧ ΔΎΩ ΤΆΣ ΩΣ 
ορῖαλε Δ τ δι Δόοο᾽ δ Ύ προλλπῖτ ΔΝ ΤΟ παι ἩΉΤΟῸΚ ρολᾶι στ 

« δΔΟΙΘΕΡΑΠΕΎΕ ψ5310Κ. πέχὲε πειιειῦν πδο" χε σερώςϑε χκλλοεὶ. 
ΔΎΩ ΔΟΜΛΟΥΤΕ ΕἘΠΔΥΤΕΔΟΟ πεχδο πᾶο] ΧῈ χὶ πτπᾶςοε π- 

δ. ΕΝ Τ ΔΙΝ ΤΟῪ ΤΗΡΟῪ ΠΉΟΚ Ππτ βκ ΟΝ ΟὙΟΥχᾶϊΪ. τότε δΔο]- 
ΛΟ ΤΕ ἘΡΟΟῪ ΠΝΟόΙ πᾶν τελοο οὴ οὙρπ' πεχᾶο ΝΔΎ ΧῈ ΟὙΛΟΥ 
ΕΠΝΟΥΤΕ ΜΝ ΉΕΤ ΝΕξο ΛΟΔΟΥ εἰ πᾶ ΜΠ ΤΕΎΝΧΙΟΕ Δ 0 6 πα 
Ἔτγο Εεβ0Ἃ ππετονρ, ΤΉΡΟΥ ΕἼ θεὲ πεν δ δ δ Ὑ ΝΗ ΤΉ. ογᾶσᾶτο 

10 

[Ὁ] 

{ 

"ὑῶν 
δ πετῖτοον ΡΓῸ τὸν ἀδελφον ἡμῶν --- ἴ πεπδεῖωτ -- Α.» ΒΓ. οὁΠ1. μοὺ --- 9 τωβῖδο. Ὶ 

ἀφεβὶ ἴπ ρῖ. -- ἀἀπεοηείωτ, στ. οπλ. αὐτου -- ἃηῖ6 διφε ςοά. οι. ιδου -- πεαηειζωτ), : ἢ 
στᾶος, ὁ ὃς -- ροβῖ πος ἔο!ϊα οςῖο ἱπίογοϊάδγαπηί --- ΧΙ, “ἢ ἌωΒττ ἴἴὰ 586ρ6 --- ἐβκες ἣ, 
ΡΙῸ χκα' -- πεφφεξοαλολοτει -- ἐξωμολογεῖτο -- Ἀππενακτο -- ΑἸΘΧ., στς ἐνωπίον αὐτου ἊἜ 
-πδο Ξ ΑΙοχ. αὐτὸν; οἵ. αὐτοὺς -- εὐᾶρρᾷ δραβί ἃ ΡῥΧ.. -- ροβί Δρεὶ 0Π|. σᾶαρρα, : 

11 ᾿ 

εὖς ΑΝ 

αἀά. ἐρουοῖ -- σεολλδλδ Δ 6Χχ [ἸΠρταθ ᾿π401]6, σγαθο, ΟΠ]. --- “΄ δοβδο τῇ νασβας, 

- ΧΙ, τωθιὰ -- τωβιτ -- Δωβῖδο (510) -- πδϑηρε ρᾶϑ551ΠΊ, συ. οπῇ. μοὺ --- ἤπεχδα. ς 
δα τε ΑἸοχ., οἵ. οὔ. αὐτῷ -- {πιθε (Ὁ) ετρεκ πδα, στγᾶες, οὐ βλαπτομαι, δοὺς ᾿ 
ἄυτὼ “- ΡᾶρΡ. ΔΆ οαγεῖ ποῖὰᾶ ΠΌΠΊΘΓΑΙ -- ὃ ΔΎ ΡΓΙὰ5. ῥτὸ οτι -- ροδδιῶο -ξ ομοιως 

- Δαηϑερᾶπενε -- εθεραπευσε --- ᾽ περείωτ πδο!, στ. ὁ πρεσβυτης -- σερώωοε - δικαιου- 
ται -- ὃ ππεν τδιπ του, 9... ὧν ἐνηνοχᾶτε --- ὃ πδί πδιττελος ἀροβί ἃ σῖ. -- πτετης- . 

ΝΙΝ --- ..... - Ὁ 

κῖοε -- μεγαλωσυνὴν διδοτε -- ἀηἴθ Ἀχπλκττο ΟΠΊ.. σαηὶ ΑΙοχ, καὶ ἐξομολογεῖσθε αὐτῶ. 

Τοῦ. Υ, 7-9. ΧΙ, 14 -- ΧΙ, τ-6. 

εὦν 

ἐ ἃ 

ΠΟΥ δ τ τ' 

ὩΣΐ 
-"- 

ἐπ νι. 
εἶ 

Ἢ 
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ΘΟΝ πὲ ΟΛΛΟΎ ὝΠΝΟΥ ΤῈ ΔΎΩ εχιοε πειρᾶν πᾶ χε ἈΠΝΟΥΤΕ 

ἈΝ πεούοβηνε ΕΤΕΥ πουπρ, ΞΑΛΟΟΎ ΕβΒΟᾺ δὴ οὐαπδ᾽ ΔΎ 

ἢ ἈΠΡΧΝΔΔΎ ΕἘΕΖΟΛΛΟΔΟΤΕΙ ἴδ]. ΠΑΛΎΟΤΉΡΙΟΝ ἈἈΠΡΡΟ ΠΑ ΠΟῪ 

Πς οπῆ ΝΕΡΒΗΎΕ ἈΠΝΟῪΤΕ ΝΑΝΟΎ ΟὙΟΝΦΟῪ ΕΒΟΔ δὴ ΟὙΕΟΟΎ. 

8. ΔΡΙ ππετ ΝΑ ΝΟΥ ΔΎΩ Ἀ.Ὶ ΠΕΘΟΟῪ πᾶτᾶρωτη. οΥὙδΥυᾶς 

ΘῸΝ πὲ ΟὙΩΟΔΗΣΔ ἈΛῚ ΟὟ ΝΗΟΤΙδ᾽ Μ,“1Π ΟὙΠ τ πδ΄ ἈΝ ΟὟΔΙ- 

ΚΑΙΟΟΎΝΗ ΝΑ ΝΟῪ ΠΚΟῪΪ ετ ἄδο οὴ᾽ ΟὙΔΙΚΕΟΟΎΝΗ" ΕΟΟΎε πηοῦ' 
ετᾶδο! Φ΄ὴ᾽ ΟὙΧιν σοο πᾶ ΤΟΎ ΟΕρ ἈΝ ῊῪ πὰ ΠΟΟΥΟ ἐοεΥρ, ΠΟΎΒ 

9 ΕΦΟΎ. τοπτπὰᾶ τὰρ ὠδοπεέρλλ πρώῦλλε ΕβΟἋ ρλκ ΠΑλΟΎ" 
ΔΎΩ πτοοὸ δοτββε ποβὲε πιλλ' ΠΤεΙρε ΝΎ ΆΝ τ δ᾿ ἈΝ Τλι- 

ἢ ΚΔΙΟΟΎΝΗ οεπᾶοει πων ΝΕΤΡΠΟβε Ἅε εὐλλιθε ἈΝ πεΥ- 
αι δῇ. πνᾶρεπ λᾶδυν ἀν πᾶχε ἐρωτ π᾿ ΔιχΟΟΟ ἍΕ ΧΕ 

ςςςς ΠΙΑΛΎΟΤΗΡΙΟΝ ἌΜΠΡΡΟ πᾶ ΝΟΥ ΦΟπΟ ΝΕΡΒΗΎΕ ἍΔΕ ἈΜΠΝΟΥΤΕ 
Π}" ΕΟΟΔΠΟῪ ΕβΟᾺΔ ἡ οὐὝποᾶ. ΤΕΝΟῪ Ἅε Ν᾽ ΤΕΡΕΚΟΟΔΗ Δ᾽ ΕἸ ΤΟΚ 

ΠἈΑΝ ΤΕΚΟΘΕΔΕΕΤ οἄρρδ᾽ ΔΝΟΚ ΠΕΝ ΤΔΙΧΙ εορᾶὶ ΠΡ ΠΆΛΕΕΎΕ κ43.- 
πο τὸν ἌΧΠΡΚΤΟ ΕβοᾺ πετογᾶδβ᾽ ἀΎΩ ΝΕΡΟΟῪ εκ λλο 
ἃ ἩΝΕΤΑΛΟΟΥΤ ΝῈῚ ΝΆλλλδΚ ΟΝ πε δΎῶ ΝΎΕΡΕΚΤΑΛΧΝΔΔΎῪ 
᾿ς επγωοΥυν εἄκκᾶ πεκᾶριοτον ποώκ' χε εκεβῶκ πσωλ »Ξὺποωνλᾶ 

δ Ἢ πλεηδκ οὴ οβ πιλὶ Ετεκεῖρε ῬΔΟΟΥ. ΔΎΩ ΤενοΎ Δ τῆ- 
“ν. ΝΟΟΥΤ δὶ ΠΝΟΎ ΤΕ ΕΘΕΡΔΠΕΎΕ λλλλοκ᾽ ΑΝ ΠΤ ΕΚΟΘΕΔΕΕΤ οδρρᾶ. 

τῷ 5 ΔΝῸΚ πὲ ορδῴδηλ' οὐὰ Εβ0Ἃ ϑ9ν ποᾶζϑοὶ πὰ ΤΈΔΟΟ ΕἾΤ ἢ 

᾿ εδρᾶτ' ΔΎΩ ΕἸ ΒΗΚ ΕΦΟΎΝ ἈΛΠΆΛΤΟ ΕΒΟἋ ἈΛΠΕΟΟῪ ἈΠπετοΥύδδβ. 

 ΔΎΩΤΟΡΤΡ Ἅε ᾿ἂπεοη ΔΎ ΔΎΡΕ ερρᾶ! εχλὰ πεΥϑο᾽ Εεβ 0 Ἃ 

Ι ΧῈ ΔΎΡΡΟΤΕ. πέχε ΠΑΥΣΈΕΔΟΟ Ἅε ΝΎ ΧῈ ἈἌΠρρρΟτΤει τρη- 

᾿" .οὦ ἐνερ χεοΐδ τἄνχιδᾶριο ἄνποκ ἂν εἰ ΛΗ Τ Ν᾿ διλλᾷ ϑλκ 
ς πογώω ἈΜΠΝΟΥΤΕ ΕἼ ΒΕ πᾶιϊ ΟἈΛΟΎ Εροῦ] «Οὐ εἐπερ, πδιεπερ,. 

Ἵ ον, Ο ΠΝΕΡΟΟῪ ΤΗΡΟῪ ΕἸΟΎΟΝΟ, ΕεροΟΝ ἈΝ ΠειοΟΎελα λᾶ ΔΎ ΟὟΤῈΕ 

δωδχε ππουτε απ ΠΕΓΘβΗΥΕ ΡΓΙῸ τοὺς λογους τῶν ἐργὼν τὸυ θεοῦ 1 μὰς" 

ΠΟῪ Δἰζογα τ αροβῖ ἃ τ - ὅπ ογπηοτιδ -- μετὰ νηστειᾶς -- ετδδο! δ᾽5 ἀρ απάαϊ 

-- ΟΥ̓ἈΙΚΕΘΟΎΠΗ (510) ---- ὅ πρώλμε αρεϑί ἃ δῖ. -- πταλετηδ ΑἸ ΤΙΚΔΙΟΟΎΠΗ, Ρ͵ΆΘΟ. 

Εν τὰ νἱ. -ἱ δα ογάκπωυδι, βαρτα ν. 7 δ᾽ ὀυέοοῦ -- ενδοξως --- ᾿ἢ περοον, ρτᾶθο. οτε 
-- “ὃ δριῶτοι -- ἄριστον -- πτωἋ Ἀπποώλκδι ππετΆλοοΥ τ, ΡΤ. περιστειλὴς τὸν νεχρον 
τ - ὃπ δώβ πιλα ετεκεῖρε ἀκαλοου δρϑιιηΐ ἃ σζᾶες. --- ἰΐ εϑθερᾶπεγε, ρῖᾶβθς. ιασασθα! 

Ἂ "- 15 ροϑβῖ ΑΜ Κεῖνος αγιὼν εἴ ροϑῖ εορᾶὶ οὔ. τᾶς προσευχᾶς τῶν αγιων --- ἰδ πεΥρο, 

᾿ς ΒΓ. τὰς Ἰϑ τῶν -- ᾿ἶ πδττελοο ἀραβῖ ἃ ΡΥ. -- τΓΡηΠΗ -- εἰρηνὴ -- ΠΠΕΡΟΟῪ ΤΗΡΟῪ Δραη- 

ν ̓  Δ -- δ μακαλη τῆς ἀθεβί ἃ ρΓ. -- Ἀἀππουτε, ΡΥ. τοῦ θεοῦ ἡμῶν -- ππίεπερ, ἀβαβῖ ἴῃ ργ. 

ἐω 

Ἰοῦ. ΧΙ], 7-10. ω 

ἘΡυ Ἀας- 

ΦΟΙΣΣΣ 

ἘΌΘΙ 

ΠΑΝ Εε: 

οΘ οἷς 

Ἔ οΟἶ δ: 



ἔρις Ἐξ : 9 
σοΪ.1-. 

ἘΟ]; ἃ, 

ΠΑΡ ΤᾺ 

ομ 

[14] 

Ξ 

ΧΠῚ, 1 «(ΟΠΉΡΕ᾽ Ἶθεὲ πὰ ΠΑΥΤΕΔΟΟ ἈἈΠΗΟΥΤΕ ΟὝΣ ἐΕροου. ἄγω 

τῷ 

σι 

-οσααδαλδδτ ἀδεβῖ ἴῃ οι. -- ἢ πεταλδοτίτον -- μαστιγοῖ -- επεςζισίκ, 5Γ. ἴπ βίηρ. 

-- ὃ τηροὺ δρεβίῖ ἃ ρ΄. --- ἰ δῇ ἱπιῖο οπῇ. εχεὶ -- ππετοτ, ΤΗΡΟῪ, ΚΓ. ἴῃ 51η6. -- κε 
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ἩΔΟΛΑΟῪ ΕΠΡΡῸ ΠΝ ΎΠπε' ΜΠ ΤΕΤΝ ΤΕΔΗᾺΔ Φὴ᾽ Τεα τ ποό. «ἄς 

ἌΛπεῖοε λᾶ ΔΎ δ'λλᾶ Π͵ΤΩΟΤΙ ΟἸΤΕΤ ΠΗΔΎ ΕὙΟΛΛΟΤ. ΤΈΕΠΟΥ 
δὲ ΠΉ͵ ΟΝ ΕἘΞΟΛΛΟΔΟΥΕΙ ἈΜΜΠΟΎΤΕ χε εἴπάβωκ ερορᾶν ὡδ 
πεν Ὑ ΔΟ ΤΠ ΝΟΟΥ Τ᾽ ΔΎΩ ΜΝ ΤΕΥ πορ δι π περ ΒΗΎΕ 'ΤΗΡΟῪ ἩΤΝΝ : 
ωπε εὐχώωλλε. ΔΎΟΘΙΔ᾽ ΤΟΎ Ἅε ερ΄ρδᾶι ΔΎΩ ἈΜΝΠΟΎΚΟ ΤΟΎ 
ΕἸ ΔΎ Εἐροῦ. ΝΕΎΕΞΖΟΛΛΟΔΟΥΤΕΙ Ἅε ππεέοποῦ πρβηγε ΔΎΩ π- 

Τωθβιὰ δΔοορᾶι ΝΟΎΥΠΡΟΟΕΎΣΧΗ ΕἸ ΤΕ ΔΗ Δ΄ εχ κλλλοο᾽ χε ο6- 
ολδιλάδ Ὁ ΠΟῚ ΠΝΟΎΤΕ ΕΤοπρ οὐ πίεπερ΄ ἀΎ ΤεΆΝΤερο 
οολδλλᾶ δ τ᾽ χε ΠΡΊΟΟ πετᾶ ἸΓΟΎ ἀΎΩ ΕἸ πδ΄ ΔΎΩ ΟΧὲ 
ἘΠΈΕΟΗῪΤ εἄλαν τ ε΄ ΔΎ “εὐ νῈ ερρᾶϊτ' ἄχλαν πε πΑΡΒΟΔ ἐπεοδιχ. 

οὙὐῶν, πᾶ ο! ΕβΒΟἋ πηρε ἈΜΠΙῊΣ ἈΜΠΑΛΤΟ ΕΒΟἋᾺ ππρέθπος, 

ΤΉΡΟΥ ΧΕ ΝΟΣ πεν τ ΔΟ ΧΟΟΡΕΝ ΕβΟᾺ οδρΤΗΎ. οὙῶ ΝΡ, 
ΕβΟἋᾺ ΝΉΕΟΑΝ Τ πΟδ᾽ ΠΝ ΤΕΥ ΧΙΟΕ Ἀ5.λ100, ἈἌΠΆΧΤΟ ΕβῸΔ πῆπε- 
ΤΟΝ ΤΗΡΟΎ ΧΕ ΠΡΟ πὲ πενχοειο ΔΎ ΠΕΝ ΝΟΥ ΤΕ ΠΤΟΕΙ 
πε πεῖωτ πηδῶν ΤΉΡΟΥ. οαἰνᾶλλδο ΤΣΟῪ ἈλλλΟΝ ΟΝ ϑεν- 
χιησόνο ἀπ᾿ ΔΎΩ ΟΝ ἀνά δ ν ΟΟΟΟΎΘΙΝ ΕΦΟΎΝ ΕΒΟᾺΔ Φὴ πρεθ- 
πΟΟ ΤΗΡΟΎ πλλᾶ ΕΤΤΟΎΝ ἀΧΕΕΡΕ ΤΗΥΤ Ν ΕβῸλ ΠΡΗ ΤΕ. Ετε- 
ὙΝΟΟΔΝΚΕῚ ΤΗΥΤΝ Εροῦ] 31 ΠΕΤ ΠΦΗΤ ΤΗρΟ ἀυ ΟΝ Τετῆ- 
ΨΎΧΗ ΤΉΡΟ᾽ εεῖρεὲ ΝΤΆΛΝ ΤἈΛΕ ἈΛΠΕΟΔΑΤΟ Εβ ο΄ ΠΡΟΕΩ δωώς, 
ἀπ ἄκοντα ἐρτῆ ΔΎ ΤΕΥ Ν ΔΗ ΔΎ ἐπε τε ν δ ΔΎ ΝΆΛΆΛΗΤ ΠῚ 
Τ ΤΕῪ ΠΕΖΟΛΛΟΔΟΤΕΙ πᾶσ] ΟΝ ΤΕΥ Τἄπρο ΤΉΡΟ᾽ ΝΠ ΤΕΤ ΠΟΛΛΟῪ 
ἐπ ΟΕ. ΠΤ ΤΙΚΔΙΟΟΎΝΗ᾽ ΝΠ ΤΕΤ ΠΝ ΧΊΟΕ ἈΠΡΡΟ πηδίων. ἄποκ δ 
ὃ πκᾶρ, πῖταδιχλδλοΐϊδι δες οαλοἌοτει πᾶς τον πρ, 
ΕβοἋ π τΤεοδολι ΚΠ ΤΈΟΜΑΝ ὙΠΟ ποκα πρειρηοβε Κτε- 
ΤΗΥΤ Ν᾿ ΚΎΕΤΗΥΤΝ Πρεσρποβε π ΤΕ Ὑ ΝΕΙΡΕ ΠΤ ΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ 

ἈΛΠΕΟΔΑΤΟ ΕβΟ Δ᾽ ΝΙλλ ΠΕΤΟΟΟῪΝ ΧῈ απ δςθεπ 'ΤΗΥΤ Ν᾿ ΠΌΡΕ 
ΠΟΥ͂Ν ἃ ΝἈΛΗΤΝ. ΠΑΝΟΎΤΕ νᾶ χίοε ἡκλλοο ΔΎΩ ταψΨύχη, 

λνβρείξο,. ὡς ΕΣ 

εἶ, ΓΟ 
« 

Ὡοωι -, 

ΡΝ εὐυ πρὸ 
“1.2 πο 

Ὁ τταγώώπε ρῖὸ τὰ συντελεσθεντα --- “" ΔΎΘΙΣ ΤΟΥ ἍΔΕ, δΡῖ. χαᾶϊι ἀνεστησαν 

"5 πευεξολλο οτεῖ Ἅε -- χαὶ ἐξωμολογουντο --- ΧΠ], ὁ ἐαρ τε λΗᾺ - εἰς αγαλλιασιν "Ὁ" ἔρωτος: Ὡροδὲ βγλυύκτνον μ᾿ 

Σεὐτῆνι 

Ξ- χαθοτι -- πεπποΎτε, ΡΓ. ἤρεῆας ἡμῶν -- πείωτ ππδιῶμ ΤΗΡΟΎῪ, ΕΓ. πατὴρ μων 

εἰς παντας τοὺς αιωνας --- ὃ απηδαδοτιτον - χαὶ μαστιγώσει -- δὲτ δεμπιπδόπσ 

δ ΡῬΙῸ ἐν ταις αδιχιαις Ἥμῶν -- ατδηδατ, ΡΤ. ελεησει.-- τη ΤῸ Γαίογίαγ δά Ιοσ πη, 

ΒΓ. εν αὐτοῖς δά σβοηῖαϑ5 --- ὅ πτος φώως, 5Γ. τὸτε -- ροβῖ ερώττ οπι. χαϊ ου μὴ 
᾽ - 

χρυψει τὸ προςωπὸν αὐτοῦ ἀφ᾽ υμων -- ττδδιν ΑδιἈοἵδ᾽ -- τῆς αιχμαλωσιας, μου 

- Κτετηυτπ 5, ρ΄. 561η6] -- αδιϑεπ ρτὸ θελήσει -- 1 πδολον ἀραβῖ ἃ ΡΊ. -- ἴ-. 
ΤΕ 

ΤΕΥ ΤΕΔΗᾺ ΟἿ᾽ ΤΕ το δ᾽ ρΙῸ χαι ἀγαλλιάσεται τὴν μεγαλωσυνὴν του. - 

ΤοΡ. ΧΙ], 20 -- ΧΠῚ, 1-8. 

.. ὡς δὰ 

δι ἵν... ὦ 



9 

10 

12 

18 

β᾿ ᾿ ἐγ ἢ 

ἡ διε Υθ. 

αὐ 

ἦξ 

Βυριλλοο. δὶ ἄπθρᾶ ξ᾽ δὲ ὥνε πιλλ ΕβΟἋ δὴ ΟΟΎΦΙΡ. 

σου πττ 
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ΡΟΎΧΟΟΟ 'ΤΗῊΡΟΥῪ ΠΟΕΕΞΟΛΛΟΔΟΤΕΙ ἴδ ο ΘΝ ΘΙΕΡΟΥΟΟ ΔΎ. Θιε- 

ΡουΥοολΎυαλὰ τποόλιο ππετουδᾶβ᾽ αν δλλδ ο ΤΟΎ ΝΠ ΝΕΎΓΘΗΡΕ 

ΕἼΤ θεὲ περ βηυε. ΔΎ οΝ οπᾶνπᾶ ππθηΗρε ἡ πλικᾶιοο. εξο- 
ἈΛΟΔΟΤΕΙ ἈΠΧΟΕΙΟ οὴ ΟΥ̓ ἈΝΤ ἄγ θοο᾽ ΝΎΤΕΤ ΝΟΛΛΟΎῪ ΕΠΡΡΟ π- 
πᾶν χεκᾶο "“ΤΕΟΟΚΎΝΗ ΕὙΕΚΟΤΟ ΠΝῈ ον ΟὙράζϑε ποεγφρᾶς- 

πε πουδιχλάλωτοο ΔΎ ΠΕΝ Τ ΔΎ ἀλδϊίπωρει ΝΟ ΛΛΕΡΙ ΤΟΥ 
δρᾶι πρηῆτε ἐπ σενεὰᾶ ΤΉΡΟΥ πᾶν. ΟΝ ΟὙΆΛΉΗΓΘΕ ΝΡΕΘΙΟΟ 
πδΕΙ ΞΞΠΟΎΕ ἐερᾶ ΤῸ] πρᾶν ἈΛΠΟΌΗΡΕ ἈΝΠΠΟΎ ΤΕ, ἐρεὲ φε ΡροΝ 

δὴ ΝεΎσιχ᾽ ΕΤΡΕΥΤἀ ΔΎ πλροΟΝ ἈΠΡΡῸ πη πε ἐπ χουλλ ἈΝ 
πχώλα ΟΕΝ ΔΟΛΛΟΎ Εροο] ΟΝ ΟὙΤΕΔΗΔ ΠΡΗΤΕ. 
ΕὙΟΦΟΥΟΡῪ ΠΟῚ ΟὟῸΝ Π1Δ1 ΕΤΆΛΟΟΤΕ γψ44310᾽ ΔΎΩ οεπδᾶζυωπε εὐ- 
ομδϑαδδ Ὁ ΜΟῚ ΟὟΟΝ ΠΙλι ΕἾΔΕ 3.510 ὐὰ ἐπερ.. ρᾶζϑε ππητε- 
ΤΠ ΤΕΔΗΔ ΕΧΝ ΠπΘΗρε ππλικᾶιοο. πιὰ ΤΟΎ ΠΝΕΊΤΆΛΕ ψλλλ0᾽ 

οενᾶρδεθε εχ ΤΟΥΕΙΡΗΝΗ. πδιὰ ΤΟΎ ΠΕ τ Ύκᾶρ, ΠΡῊΤ' 
ΕΧῊ ΝΠΟΎΔΟΤΙΣΣ ΤΗΡΟΎ χε οεπᾶρδςθε εἐρρᾶϊ εχ εΔΎΝ ΔΎ 
ΕΠΟΎΕΟΟΥ ΤΉΡΟ᾽ ΔΎΩ οεν ΔεΕΎῬρᾶπε ἃ επερ. ΤΑΔΨΥΧΗ 

ΟΛΛΟῪ ἘΠΔΝΟΥΤΕ πῆοῦ ΠΡΡΟ ΝΎΠπε '᾿ πκᾶρ᾽ χε σενᾶκωτ 

ΠΘΙΔΗΛΑ ὯΝ ΟὙῶΝΕ πΟΔΠππΠΙΡρΟΝ᾿ ΔΎΩ ΝΟΎΘΟΒῊΤ ον ΟὙΩΝΕ εα- 
ὙΔΕΙΗῪ ΔΎΩ ΠΟΥΠΎΡΥΤΟΟ Μ᾿ ΝΟΎΠρολδ  ΧΟΝ Θ᾽ ΟὙΝΟΎΒ εὐ- 

σοοΥπ ΔΎΩ ΝΟΥΠΎΔΗ "ΓΝ ΝΟΎΠλδτιδ᾽ σεν ἃ ΤΟΟΟΟῪ πΩΝῈΕ 

ΔΎΩ 

ΝΈΟΡΙΡ ΤΉΗΡΟΥῪ σενᾶχοοο χε Δ ΔΗ ΔΟΥδ᾽ εὙχὼ “λλλοο χε ο- 

Σ. δ ᾿χιν, τιοϑδλλδ  Ὑ Ππόὶ ΠΝΗΟῪ ΤΕ πε ΔΟΧΊΙΟΕ εὐ διίωνΝ "ΤΤΗΡΟΎ. ΔΎΩ 

νὼ εεξολλολοτει πόὶ Ἄωβιτ. πΕΠῚ ον ταιοΎ ΛΗ ΝΕ 
νρολπει Ν ΤΈρεο λο εἰν ΔΎ εβολ΄᾽ ΔΎ πποᾶ «ΟΛΟΎΝΕ π- ἢ 

'ροϑπε Δι ΙΝ ΔῪ εβολ᾽ ΔΎΩ πΕΟΡ λλ πδ΄ εὐ οΎρ, ΕἸΤΤΟΟ ΤΕ ἐρρ- 

8. οἷτ Θιερογοολύαιλδ., 14. ν. 564.» -- εν ἱεροσολυμοις --- ϑ ππετογδδᾶβ, οσ'. ἴῃ βίῃρ. 
ἘΞ ἀπδαλδο ΤΊΤΟΥ -- μ. ἀστιγῶσε Ε.- ΤΕΎΓΘΗΡΕ ετβθε πευρβηνε, ΒΙ.ἐπιτὰ εργᾶ τῶν υτῶὼν 

10 τ τετπολκου, στ. εὐλογεῖ -- τε! οΚΎπΗ (510) -- πε τ εν σοι -- ποξεσῴραπε ποὺ- 
 διχαδίλωτοο - εὐφρᾶναι ἐν σο! τους αιχμ. ιἀλωτους -- πε ΔΎ δ Ἀδιπώρει Ξε τους τῶᾶ- 

λαιπωροὺς --- ἢ 
. Ν 

ΟἸΛΟΥῪ ὈΒ6Ὲ6 τῇ βηθηι, Α. αινεσουσιν σοι χαι δωσουσιν αγάλλιασιν, δτ. δωσουσι σοι 

ἈΠΌΘΗΡΕ ΡΙῸ κυριου - ΕΟ ἢ πχΟΛΑ, ΒΓ. γένεᾶν γξένεων -- Οεπὰ- 

᾿ ἀγᾶλλιαμα --- ἰδ ττετη τε λΗᾺ, ρῖ. ἀγαλλιασαι -- ἴῃ πα οπλ. οτι συναχθήσονται χαι 
᾿ς ευλογησοῦσι τον χυριον τῶν δικαίων --- “ἢ πογααδοτιτς -- ταις μάστιξι σου -- οεπᾶ- 
τς ευῴρδπε -- εὐφρανθησονται --- 15 

ἃ ὅτ. -- 
Ξξ οἱ πυργον χα! οἱ προμαάχωνες --- 

ΕἘΠΔΗΟΥΤΕ, ΘΓ. ΟΠ. μου -- ἴτπε ἈΠ πκᾶρ Δρϑαηΐ 
-- Ν -- 

ποδππίρος - σαπφειρῷ χαὶ σμαραγδῳ -- ΠΟΥπΎρΡτοΟς Αὐὐ πΟΎπρολλδοζοῖ 
41 

416 

ΠΟΥΠΥΔΗ ἈΤ ΠΟΥΠΆΔΤΙδ,, οΓ. αἱ πλατειαι 

᾿ς τερουσαλημ. -- πῶπε βυριΆλοο, ΡΥ. ἐν βηρυλλω -- ἀπθρδξ -- ἀνθρᾶχκι -- πιακ ἀδαηάαί 

᾿ς --οοΥφιρ -- σουφειρ --- ὃ ροβῖ Δ ληλουῖδ οτη. χαὶ ἀινεσιν --- ΧΙΥ͂, ὁ Ἄωβετ (510). 
᾿ ᾿ 

Τοῦ. ΧΗ, το -- ἈΠῸ» ἀπε. 

οενἀωΐπε 

ἔρ. 9: 

δ] Ὁ Ὑς 

ςοἷ. 2. 

ςοἷ. 2. 



9 6]... 

φ9η 

8. ΘΟΤΕῈ ΦΗΤῸ ἈΠΗΟΎ ΤΕ ΔΎΩ εὐ εξ ΟἈΛΟΔΟΥΕῖ πᾶς]. δορο2Ο 
ελλᾶ τε ἄνω ΔΟΜΛΛΟΎ ΤΕ ἐπεοηρε᾽ ΧΑ ΠεοΙΟΟΟΎ πηρε' πεχδαι 
τᾶς! χε πᾶιϑηρε' χὶ πΠΕΚΟΘΉρε" Εἰ ΘΗ ΤΕ τὰρ ἄιρολο' ἀΎ 

. διφὼν εοὼκ εβοὰλ. πυϑὼκ πᾶζθηρε ΕὙΛΗλιδ᾽ χε ἄϊπιθε. 
ΕΧῊ ΠΕΝ Τ ἃ ΠΕΠΡΟΦΗΤΗΟ Ἰωνᾶς ΧΟΟῪ ΕἼ θεὲ ΠΙΝΕΎΗ᾽ χε 6ε- 

πᾶ τ ἄκοο᾽ ΟὟὙΝ ΟὙΕΙΡΗΝῊ λε πᾶωυωπε ΠΡΟΎΟ οή τλληλιᾶ ὡδ 

ΟὙΟΎΟΕΙ, ΕΒΟᾺ ΧΕ ΝΕΝΟΝΗΎ σεν ΧΟΟΡΟΎ ΕβῸᾺ οῷα πκᾶρ, 

ΕἸΝ Δ ΟΥΟ ΔΎΩ θιεληλι πᾶ ο δ ΎΩ ΠΗῚ ἈἈΠΠΝΠΟΎΤΕ οεπἄ- 
5. ΡΟΚΡῸΩ͂ δρᾶϊ πρΉ ΤΟ πορχᾶϊε ὐᾶ ΟὙΟΎΟοε9. ΔΎΩ ΟΝ ΠΟΥ ΤΕ 

πᾶπᾶ πᾶο᾽ ΠΕΟΚΟΤ ΟὟ ΕΦΟΎΝ ἐροο᾿ ΠΟΚΟ ΤΟΎ ἘΡΟΎΝ ἐροσ΄ πῈ- 
ΚΟῪ ἈΠῊ: ΘΕ ΟΝ πῦορπ' ν᾽ ΤῈ ποΎοει9 πάις χκ 

εβολ᾽ ΔΎ ΟΝ π ποᾶ πᾶὶ σεν ΔΚΟΤΟΥ Εβ0ῸᾺ οὴ “πεχᾶλως- 

οἵδ᾽ ΠΟΕΚΟῪ ΠΘΙΔΗΛΣ ΟΝ ΟὙΕΟΟΎ ΔΎΩ πΗῚ ΠΝΟΎΤΕ οεπνᾶἄ- 

ΚΟΤ φορᾶι ΝΗ τ Ο᾽ ἐπ σενεᾶ ΤΗΡΟΥῪ πδίωπν᾽ ΠΟΎΚΩΤ εὐ ταλᾶ- 
δ ΕἸΗΎΥ κἂτὰ θὲ πἸΔΎΔΧΕ ΠΡΗΤΟ ΠΟῚ ΝΠΕΠΡΟΦΗΤΗΟ. ἄγω 
πΦΕΘΝΟΟ '"ΤΗΡΟΎ σεν ΚΟ ΟὟ οἷ᾽ ΟὙΆΛΕ᾽ ΕρροΟτῈ ΦΗ ΤῸ ἈΠ ΧΟεΙ͂Ο 

Ἰ ΠΝΟΥΤΕ, οεπᾶά το ΔΕ ΠΝΕΎΥΕΪΔΟΟΔΟΝ᾽ ΠΟΕΟΛΛΟΎῪ ἐπχοεῖο. 

ποι πρέθῆος ΤΉΡΟΥ ΔΎΩ πεολᾶοο οἰ εξ ΟλΟΔΟΥ εἰ ἈἈπηου- 
τε ΔΎ πελᾶοο πἰδολλοΎ ἐπχοειο᾽ πχοεῖο Ἅε πᾶ χῖοε ψἅπεο-ςς 
Δδοο π᾿ οερᾶςϑε ΠΟΙ ΟὟΌΝ ΝᾺ ΠΤ ΔΎΛΛΕΡΕ πΧΟεΙΟ ΠΝΠΟΎΤΕ ΟΝ 
ΟὝΆΛΕ᾽ 4.5 ΟὙΔΙΚΔΙΟΟΥ ΝΗ ΕὙΕΙΡΕ πῆ ἈΝ ΝΕΎΟΝΗΥ. ΤΕΝΟῪ 
ὅδε πᾶζθηρε πωτ εβοᾺ ΠΗΙΝΕΎΗ᾽ χὲ πᾶ τς οεπᾶχπι πε 

9 ΝΟῚ πεν τὰ ΝΕΠΡΟΦΗ ΤΉ ΧΟΟΎ "ΤΗΡΟΎ. ὩΤΟῸΚ Ἅλε πᾶζθηρε 

δάρερ, ἐππολλοῦ ἈΧΠΝΟΎΤΕ, γἈ.Ὲ πε οΎεροᾶρ πε πτωπε πηᾶ- 
Ἡτ᾿ ΔΎ πλικδιίοο χεκᾶο ἐρὲ ΠΠΕῚΤ πᾶ ΠΟΥ πε “3λ0κΚ. 

10 ΠΥ ΤΟΛΛΟΥ κάλλος ΔΎΩ ΤεκλΔ ΔΎ ΠΥ ΤΌΛΛΟΟ πλλλδι πὴ ε- 
ὙΝΤΆλΟΎΩωΡρ, ΕΤΤΟΟῪ ΤΗΥΤΝ εὐ ΟΝ ΠΙΝΕΎΗ. πᾶςϑηρε' ΔΗ ΔΎ ΧῈ 

ου 

5 δηῖθ χαπποῦτε ΟΠ. Χυριον --- ὅ περξοοον πώϑηρε -- ΑἸοΧ., δῖ. οπ1. εξ -- τὰρ δδϑαϑβί 
ἃ δῖ. -- διῶ εσὼκ εβ0Ἃ ρῖὸ πρὸς τὸ ἀποτρέχειν εχ τοὺ ζην εἰμι --- ὁ δἴπιθε-- πε- 
πεισμαιν -- ροβῖ πεποπην ΟΠ]. εν τῇ γὴ -- πᾶς, δῖ. αὐτοὺς -- εροο ΡΙῸ εἰς ΤῊΝ 
ὙῊΝ -- Παβοῖο ϊγαπι 5410 γεὶ οϑβοϊϊαητία Πργαγίι8 15 βου ρβογῖζ ττοκοσγον εἐϑου εροος 

-- “-. --»-- δ 

- πηκωτ ᾿ππὴῖϊ πϑὲ οἷ᾽ (ρτοὸ δὴ 9), ρῦᾶθς, χαι οἰχοδομησουσι τὸν οἴχον; οὐχ οἷος 
- πογοειιυ, Ρ»Γ. χαιρο! -- ΕεβΟΧ ὁπ πε δι οΙΣ -- εκ τῶν αιχμαλωσιων -- τΘΤΆΜακ α΄ 

Βαργα ΧΙΠ, τ6 -- ἐστεμπεξ 548 εὐ ταλδεῖηνυ Ξ ΑἸοχ. εἰς πάσας τοῖς γένεας του αἀτω- 

νος" οἰκοδομη ενδοξω, δύ, ταπίπ ενδοξως ΞΟ Ξ ῬΙο και --- Ἰ δυ. πειλδοο πδ-ὶ ς 

ΟΑΛΟῪ επίοείο δῦϑιηΐ ἃ δῖ. -- Ἅε ΡῖῸ χαι - απ ΠΕΎΟΠΗΎ, δΓ. τοῖς αδελφοις ἡμῶν. 

- ὃ πῶτ εβοᾺ ρῖὸ ἄπελθε -- παιύτῶο -- πάντως -- πετᾶ. πΕπροφη της ΟΟῪ ΤῊ- 

ΡοῪ, δ5ῖ. ἃ ἐλάλησεν ο προφήτης ιωνᾶς ---  πδέθηρε 5ςυϊ Ἄππηοντε ἀρεϑβί ἃ σγαθῦ. 

- πεφογεροδϑῖε, δῖ. ἀρβ4ις αὐτου --- ἢ πυτολλος ἀραϑβί ἃ ρυ. 

Τορ. ΧΙΝ, 3-1ο. 

ΕΙ 

.ὰν. Δ». 



22ὺ 

πἰ τὰ ἀλὰρ Ρ ΟἹ πᾶ χιδοᾶροο᾽ πεν τ Δ οδ ΠΟΎΘΘΟ πθὲ πτ- 
ΔΟΝ ΤΟ ΕβΟἋᾺ φῖλ ΠΟΎΟΕΙΝ ΕἘΦΟΎΝ εἐπκᾶκε' ΔΎ ΠπΝΟΥΤε δα- 
ΤΟΥΧΟ πᾶ: δ οδροσ᾽ ΠΗ Ἅε' τώδε πδα] "οὐ ε υὼ 
ΠΤ ΤΟΟΙ πεν τ δ βκ ἘΠΕΈΟ Τ' ἐπκᾶ κε. κλά π ΔΟΘΟΗ δύ ειρε ΠΟΎΛΑΝ Τ- 
πδ΄ ΔΟΎΧἂΙ ΕἸδσορόο ἈΧΠΆΛΟΥ τῶι πντὰ δλᾶ ΟἈἌΝΤΟ πδο᾽ 

ι ἃλδο Ἅε ΝΉΡΈΊΟΟ δοοώρῖπ ἐορᾶϊ εἸτόορόοσ᾽ ΔΎ ἄλλο. τε- 

ΠΟῪ 6ὲ πάζϑθηρε ἴοτητ π᾿ χε δρε ΤΆΛΝ τ Νὰ ρΡ ΟΥ̓ ΔΎΩ τλι- 
Ε: ΚΑΤΟΟΎΝΗ᾽ χὲ οὐδοπεέρλι πἴλι. πειᾶχε Ἅε εὐχὼ Ἀλλ ΟΟΥ ΔῸΓΓ ᾿ 
τς Μαπεπηδ᾽ οιχλὰ ΠΕ ΔΝ ΝΚΟῪΚ ΠΕΟ ΘΝ 9Ε ΤΔΙΟΎΓΘΛΛΗΝΕ προλι- 
ΠΟ» πε' ΔΎῶ ΔΎΤΟΛΙΟΣ ΟΝ ΟΥ̓ΤΆΛΔΙΟο. ΠΤΕρεολΛΟΥ Ἅε ρώο πότ 

ς΄ Δδηπνδ'᾽ δύ τολοῦ οἄρτας περείῶτ. ἀβὼκ Ἅε πόὶ ττωβιδο: 
τς ἈἘΝ τεοορίλλε' ψΚῈ ΝΕΟΘΗρΕ" ἐορᾶϊ εεκβ τᾶ ποσ' ἐρὰ τὸ] πρρᾶ- 

ΟΠ ΥΤΟΎΗΔ᾽ πεοβύο. δοδλε ἐρρᾶϊ οὴ ΝΕ ΦΟΟΎ ΟΝ ΟὙΑΝ ΤΟΣ - 
 ΔΟ εΝἡ ΔΝΟΎΟ᾽ ΝΕΟΣΛΟΥΙ Δ ε΄ ΔΎ ΤΟΛΑΟΟΎ ΟΝ ΟὙΤλη ΔΎΩ δΔα- 

ς “ ΚἈΗΡΟΝΌΆΛΕΙ ΝἸΤΕΥΟΎΟΙδ ἈΝ Τὰ τβιλ᾽ πεαείτ. ἔδυ 

»- ΔορλΟΥ ρα πόὶ τωβιδο᾽ εα] οὴ ὡε οάςθαε προλλπε᾽ οἷ εκ- 
Πἰ ΒΑΤΑΝΟΟ ἮΤΕ ΤἈΛΗ Τὰ. δΔοσοώτλ ἍΔΕ ἈΔΠΔ Ἢ ΕΟ ΛΛΟΎ ἐπ᾿ ἄκο 

᾿ς ΠΝΝΙΝΕΎΗ τῶᾶι πτδοδιχλάλώτιζε ὅλο πόὶ πᾶ ΒοΎ ΧΟΔο- 
ΝΟΟΘΟΡ᾽ ἈΝ ΔΟΎΗΡΟΟ ΔΎΒΩΚ ἐρῶ ΝΝΙΝΕΎΗ: 

δαχὼκ εβοᾺ πόὶ τωβιλ. 

π᾿" 40 ΣᾺδρ ρῖὸ αμαν -- ροβῖ ρηῖ5 ἐπκᾶκε ὁπ. καὶ οσὰ αὐταάπεδωχεν αὐτῳ -- ππουτε 
αδαϑῖ ἃ στ. -- αὐδιεδοοη -- μανασσης -- δλ δ. (510) ἀφοδῖ ἴῃ ρτ. -- δΆδο ῥτὸ ἀμᾶν -- δα- 
σώρδτ -- ἐνέπεσεν --- ὁ πιλκ -- Α. τι; 51. ΟΠ]. - ἍΕ ΡΙῸ χαὶν -- ΔΓ ἀκπεππδ, στ. εξε- 

᾿ λιπεὲν ἡ ψυχη αὐτου -- πεορλδηπκοτκ, ΡΤ. οπ1. αὐτοῦ --- ἢ ἍἈε ΡΓῸ χαὶ -- εκβτδποο 
ἐχβατανα --- ὃ δΔοδλε πἀβας ἐπδουο ΡΙῸ χα εγηρᾶσεν ἐντίμως -- ΔΎ ΤΟΛΑΟΟΥ 

ξὰ τὸ εθαψε - τωβιὰ (β1) --- ἢ φρώως ποσί τωβιδο ρϑιηΐ ἃ σζαβο. -- ϑε οἄωεε, 
ΒΓ. ἔἐχᾶτον ειχοσιεπταὰ -- δῖ εκβάτδποο -- εν ἐχβαάτανοις -- πταλη τῖδ (510) -- τῆς μὴη- 

᾿ ὃιας --- ἢ τι πτδοδιρ δλωτῖζε -- ἣν ἡχμάλωτισε -- ΔΎΒωκ ἐρῶο ἨΝΊΠΕΥΗ ΡΓῸ 
τ χᾶι ἐχάρη πρὸ του ἀποθανεῖν ἐπι νινευη. 

Τοῦ. ΧΙΝ, 11-1ν. 

Ἂ ΘΟ Σ 

Ἦρ. χατ : 
5) ἈΣΠ,ς 

ἜΘΟΣ 





ἘΚΑΘΟΜΕΝΤΑ 5ΔΗΙΌΙΟΑ ΒΟΒΚΟΙΑΝΑ 

ΟΔΕ ΙΝ ΗΟΟ ΨΟΓΌΜΙΝΕ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΌΆ. 

----  ϑϑεεοξξι ς..Ψ.Ἅ..-- 

τε κΑλσεεν ΠΟΘ ΘΜ τ λε ξες φυγὴ » “τὰ ἢ ς ΜΠ , Ἧ Ὗ ἫΝ Ἔ Ἰὼ τ ΝΜ 
ς  ἀΦΡ ΔΑ ΣᾺ Ὡ. - ν ΣΎΝ ς τ Ὑ ᾿ ν β τγθΨ.: ᾿ 

Ο6η65. πο τι Νυῦι. Σχο τ. ..0.. Ὁ Πρ ΟΣ ΦῸΣ 
πνο-.-..-.-. ΕἿΣ, τας ΕΟ ΘΕῚΣ ΟΣ τ ον σφε ν ποΎΣΝ ἢ ΣῊ ΡΟΣ 

ἐπ τ ΄.΄-. ΠΣ ΠΟῊΝ Ὁ ΥΚΙ͂Υ, τὴς δὶς ἐδν 
ὩΣ τς Φὰ αν τ. {μι 5 ΚΧΎΙΣ ἐν. ΧΧΥΠΙῚ, 19 
ἜΧΙν 17 ἘΝ; 5": ».᾿ ΧΧΧΗ͂, τα". ΧΧΧΙΥΣ 
ἼΧΥΙ͂Ι, ΝΣ 53 το ΚΠ ΒΊ τἶκ τ9- ὶ ΠΡ ρος 
ΧῊΠ τλ.ς νἀ» ΣΙ ΠΧ 55 ΘΝ 2: 
ΕΟ; ἐχ ὦ ἸΣ τος τ Εν ἡ ἤτ ᾽ς ΝΗ 
ὙΕΙ͂, 25 ᾿ Χχχ, 11 Ὑ Ὡς δ᾿ ΠΥ Τὰς ἸΣη 
ἌΧ, 28. ΜΡ Ὁ, Ὁ. 13. το ΧΙ, 280: ΧΕ Σ 

τ» ΧΧΧΙ, 33 ΧΧΧΙΥ, 25". ΣΦ ἃ. ΡΥ ΜΕ ΧΟ 
 ΧΧΧΙ͂Χ, 6᾽. ἘΣ ΘΕ ΚΟ ΚΉ ΠΟ ϑρδι. Ν; 10 ΣῊΝ Δ ΎΜΖΑΙ ἊΣ 

ΠΤ ΕΥΠ «- : ἀντ ΣΎ ΥΧῚ 90" ΕΣ 
ἘΠῚ τ. ξ ΠΜΡΗΣ ΣΎ, ΟΠ 15. ΑἹ τ τ δ  ΣΣΡΙΗΝ 

πτν το. ΘΙ "3: ἘΠῚ ΚΣ ΣΝ ΧΥΠΕΙΣ 
παν... τ ϑασι ΤΥ τς ΤΥ Σ ΦΕΧΙΝ» 28. ἐν ΠΥ Ὁ ἘΣΤΕ 
τς τ ΕΉΝΝΝ πα ΠΣ τού 27 τὸ ΠΣ 75. 
ἘΧΑΥΙ, 24) Εν ΟΝ ΠΕ ΠΕ ΠΡ ΠΡ εν τοῖς τ Στ ΚΤ 

ΕΟ ΌΣ τ. ς : ὌΣ Οτν ΚΝ] ΠΘΡ ὙΙΣ ΤΙ Χ: 
αι 1... ἶ ΧΠΙ, 30". » ΞΧΥΙΠ, Ἴρις Ἀν ἀ ον 
, ΧΙ͂Υ, ὃν ἀν εὐ τ 20 ἡ . » ΧΥΠ,ΪΙῚ, 6 . ΣΡ 

 Ὁ,.15.΄. ΧΑ 16᾽. ΑΚ ΕΝ: τς ς ΤΥ ΘΗΝ 
"πῆς 3... τς ΧΧ; τα; ΟΣ ΧΥΠ 5ὰ" ΧΧΙΙΣ τὴς 

π  ἱἡἢἥἤα΄:. τ Αιναν νὰ ς ἈΧΊΝ, 21" ΦΧ ΝΖ ΘΕΣ 
τ τΥν; .5. ἀρλε σ σον ὙΚᾺΡ Βδρ. Τς το. ΟΝ 
ΠΈΚΥΙ; τ5΄. σα ΔΑ ΝΟΥ τὸ ΛΑΤΟΝ : ςΧΊΤΙΣ 

- 20: λτα γῶν ΠῚ ΠῚ: δ τ Ὁ 7.2. τς ΦΥΧΙΝ ΣΦ. 

δ Ὁ ς : . 20", ΡΝ ΑΝ ΠΣ ΤΑΣ τὰ ΠΝ 
δ ὙΠ 16, ἜΘΟΣ ΝΣ ἜΣ ΣΙ πάθε ἢ τ ΣΧ Ὶ τγς 
"ἢ » ΣΙΝ, 29 ὑι31; : 33.5.35; 3.,-39} 1 ΠΙΈΘΡΟΧ ΙΧ. οὐνν 7. ὦ ΑΜ 
προοτοΠ  ,»-5". ΠΟΡεν ΕΣ ἜΘΟΣ ἘΣ ἘΣ τς ἘΠ ΟΡΣ 

ΝΣ ΧΥ͂ῚΙ, 14" τὸν 5 Ὁ ΧΎΥΠ], ο: ἜΤ ΎΧΙΣ Τρ κι, ΣΕΥ ΧΙΝΙ ΠΝΝ 

Ἢ ΧΥΠΙ, ΔἸ ΠΥ ΧΙΣ, τὴ 1: 



- 

ἹΜΡΕΙΜΑΤΟΌΝ 

Ετ. Αὐραβίπιβ Βαυβα Ο. Ρ. 85. Ρ. Α. Μαρίβζογ 

ἱἹΜΡΕΙΜΑΤΌΒ. 

Ταϊΐας Πιοππ Ατοβίῖορ. 5ίάθη, ὙΊσορ. 





ΕΞ πῆς τ᾿ 
ὗ - ὦ 

Ἡθ Λλότῖ ᾿δεμσεδογασιι, ἬΡΕΣ 
δὴ σον" Φαρα θα ΔΙ ΚΑ ὅ ᾿ ἀν ΤΕΓΤΆΡ,. ΣΝ 
᾿: ΤΤΑΤ ΑΓ τῆν ΤῈ, ἈτιλᾺ - 

τ ΘΗ τά ἀγα τ 

ἼὝΔΕΟΊΑ Ὑ- 
ΓΠΡΕΓΤΤΣΙΙν. 

δὶ ᾿ς αερεε ΣἊΝ ἐδ, 
: μον ΚἈῈ 

δ δ 

σε ὙΓΕ1Ὶ ΠΑΈΡΚΕ,. 

Καὶ ἐνοξῖνεε 
"ΑΤΆ Ἴδε 

ἀζζτιῦϑ 
ἐλᾶς ΟΣ τ 
ἘΞ “Ὁ ἐδλννν 

κὖΡ. ππΡ. ΘΑ 

δε 



“ 

Ἷ 

ς 

1 

Δα 

ΟἹ 



σεν, ΧΧΧΙΙ, 219 - 305, 





σοᾶ. ΠΙ. μδρ΄. ρε. 

ΟΣ ΟΡΤ Ἢ ἅττ. ὐο Ὁ δον 
πὸ τῶ σύες 

πμπχεωωφόδμοι θὲ 
γ 

ὑγυΝΗΐ ἀπ αβεν δος αι 
ἐξ πον, εβλθηο λον ΔΌΞΩ τς Ὁ 
ςτὸ ὙΠΕΡ ΠΟ"ς Ἶ 
Ὁ ΨΑΣΣΑ ὁ Ἀ ΕΡΕΤΤΕς ἀφαιι τἶν 
᾿ “ἢ ἘΤΕ ττεῖςῃ ΟΥΑΙ. ἐόν 

ΠΝ ΡΥ ΑΝ 
ΤΡ ΤΟ; ΜΕΡΕΟΤΟΒΓΑΡΗΗΝ. Ὁ 

᾿ γ Ἐτανανσωε περ ς, 

Ἀν τες τανε εαᾷ τίς 
πη νος ἀγοντς ἡδῆς. 

Ἧ ἜΣ ΥΣ τρῶῦ Ἐφ ἴ : 
ἘΠ ταϊάσιγ' ΕΘΝ 

ῦ 

σενεβ. ΧΧΧΙΧ, 199" - ΧΙ,, οἷ. τ [δὲ βάτοι! ποσὰ 



τον. ἣν “ὦ « ἀῶπ».. τ|οὔὐὔἱγου, 



Τὰν. αν. Οοα. ΤΥ. 

- 30 240 Εχου. ΧΧΥῚ, 



-ὐὐώαρρι οὗἶτς : εὐ ωκβνιναραν 

Π
Ρ
 

Ῥ
 

“ἢ πΆ 

ΚῚ ᾿ "ἢ ιοΨοιυιιω ἢ 



ΤάΡῸῪ. Οοα. Ψ. νὰρ. κ΄ 

| ἘΣ ΡΣ το Διο 001 
ἘΣΟΎΝΕΡΟΙ, ΔΎΓΡΘΑΙ 

, αϑοι ϑθετγλῦγι. . ; ᾿ ΟΝ ἡππ θιθαδα: ἸΝ ἀέσον ΕΙΡΕΜΔΑΡΩμΗ᾽ : 
᾿ ΚΙΡΝΗν ἜδΡς ἸΒ ον ΠΑΙ͂Σ Ἰθιοης ἐφᾷ ἘΜ ΈΕστΕ- ΔΎ ὙΣΩ ΦαμΟΎ ΝΟΕ ΝΈΑ ΙΕ Ἢν ΔΡΣΤΕΝ τες ᾿ λα θ ΝΟ ΤΑΊΣΟΌΕΙΟ Ὁ ᾿ς ΦΙΘΙΜ Υγδ6Τ ωὙἰττῖξ ᾿ ΕΠ τ 05πῈ|12} 8:90 Ι ΚΤΑΛΟΝΝ ΝΟΥ ΜΉΝ -ῖἂδ ἸΝ ἡ. ΠΟῪ ΤΙ Τὶ ὙΒΚΡΟ Βα ΔΑΒ 4" ὙΕΙ͂ ΔΑΤΕΝΕ εὐτα τα θ᾽ ᾿ ΤΑΝ  ΣΤΓσς ἐϑ 1068 ἐδν ῊΥ̓Ν ΔΛΡΙΗΝ .. ᾿ ἐπρυτά εἰνυρηζα. ἈΝΕ ΠΡΕ, κα ΚΑΤ. ᾿ς ΔΈ Ν᾽ Ὗ το 
| ΤΌΝ ἘῸΝ ἍΤΕ "ἢ ἡ, δητεβολδειππεος. ἱ ΟἀἸαμη κοτε ας ΄ πϑοῦ  ΤΌΡΦΟ ΜΊΕΣ ἘΟΡΑΙΘΑΝΟΒΕ Ααεθε9. 

ῃ 

Ϊ ΚΎΝΠΙ ΝΕ Νοπτε πρ ὐῤὲ: 00 Ρ 
- ἀπ δ αν τὐοιτεόνεάταν ἀν αδ ανννομεξαυα,. ΒΕ ΤΡΎΑ ν ἔασι ἁἰκισμς. 

ἘΠΜΟΝΜΕΔΙΜΟΙ ΟΜΝ δ ΥΠΤΟΣ 
' ἘΣ πΡΥΣ Ἧπ ΜοΝ ἐρισανε χικη. ἀκ δ Ἷμ Ἐς πὰ ΕΞ 

 ΠΠ, «Ὁ - τς, 





ἐπ ΟΥΤΩΣ : 
ἀκα δον μς ' 

Ἐερετ κε χε 
νει ΞΟ ΧΆ ΜΙ. 
αι Υ ἜΚΆΣΤΝΙ. 

ον ἬΝ ΟΣΓΑΥ ξεν μι κοι ΠΗ οὐεπεφο αν δ 
οἰ Ἐεζενκτς ΕἸ ΓΡΆΚερεετεσδδρῖ - (εἰ τἈσεκιροΟΌΥ Ἐς 
ἣν ον Υβὰ αν Δ ἐαν Ἐπ ατπε Ξ γσκαει αἰ ὐϑυε μα ᾿ 

ἀπ» έκνππς: ἔ- "Κ΄ ΕἸ ΒΟΥΆΧΕ. 

Ἀδερδζ- -οὐαλεεχοῖς. 
᾿σαλῇ τεευπιολιος Ἐἤγεε:. 
Ἤμσε πἘρεογε: ταὐξεει χε ει 
᾽κ πόλὸ πόνο πίων ἀίσρρν ον δ ὄνόνανο 
τρες. πες σι θὲ μι αῤιδοετῖς τρειεῖο, 

ΣΙΑΥ τεσσ Ἐμένα, ὃ 
ἘΞ τα ΚΈΡΕΑ) ἘΞ τεῦ: Ὁ Ν 
εἰζ πο ρα τόνε τα μβρμγ εἰ κι, των τ᾽: δ". 

ΟΝ ἈΦ Ἀκ- 1 (ΑΡ  δὺ ΝΕ 98" Ἔ ᾿ Η 
1 ΡΟ ΤΩ, Ὡς πα ΡΑἩ πτοΥ τ μὸ ἘΣ 

γευξο σεν) δ ΤΕ Ύ ΤῈ ΓΙ κἀ ΓΕ ΝΕ Ρ. Ἢ ἜΞκ 8. 86: 1 πα "ἢ 
᾿ς ἈΈΚΒΕ Δ Χ εελεϑεψεςθ Ογεεςς. εεολμεγχοαιςο κεῖ 5 ρα τ 

ποΥ ΕΓ. ΡΕΡΈ ΧΕ» ΕΣ Ὁ ὅς, ἘΘΥΘ ΟΥ -ἈὙ νκν "ΓᾺΡ 94."1Ὲ: 
πα ρφείξν Ἀν Ο τε χε λυ ει ειςλοαλμκοι ες 
τν δ δ Ε  ἘἸ ΟΕ ΟΥ̓ ΗΟ. ἘπΟλθ λει παν δ 
᾿ Ἀρῳ: ΑὙεα Χ ΟΎξνε λα - πεούλεορο: τὰ τεέξεεμμῷ, 
ΞΟ Χ Ἐαυκηαιειγ τ Ἃ Ἔ δήδῖς "σε Ἔσο Ε  ἘΘΥΑΣ 
. ΒΙΦΟΟΈΕΙΆΘΒ ᾿ΧεΣλοσεελυρενς. πφογροου τ ΟΎ  σξν ἷ 
“ Σὺ ἈΞ ςζ ες: τ ἡ 

Υ Ἰχ ΥεΞΟοΥ ρει α αἀσευλρι 
ΣΡ ΣΤΡ ΣΡ ΕΟ στ τ: 
 ΘΥυ 50 ΘΑΜῚ: Εἰ Ξε αιει 
ἘΠΟνΧΑΘ Αγ Ὅς". 

"᾿ λυ τ ροοΥ λας 
ὁ τε τανε γε δο τε σαγρε οσ ̓ -- 

τ Θικ- ἜΘ Ε ΧΙ κα σΡκνεασλθαν. 
Ομλυ μ ἈΟσειλυδρο. 
εκ εες- οΟΥὐσΡμευλννεγ «τῷ 
ΞΟ Ὁ "τ ΑΥ τΤ Ἀλλοντε 
Ογαλρλλιοκο- κι τ Εἴἰτοῦ 

“ἀκ Ἀοολιηκρῳοντ το χς  πκο:: 
Ὶ Ἀγ Ἐτ ὼς ὁ Ἀφ ες ᾿ΚΑδρσειχοξεισ λ λρεξι εν 

φοοντ ξεεςεα ὌΕΓΕΣΙ ΕΝ ὙῸ6 ἸΟΜΡΆΡΑΣ ἈΡΓΑΡΡ ΕΗ Ἔ θῖν ΤΩΝ 

ἐξα φθὸ .. δδοονα 
Γενιτ. ΧΙ, 43" - ΧΙ, το, 





ἤες ΠΣ 

ΕΠΡῸ ΔΎΘΟΥΡΙΟ. 

1, 

χὺς "τ 
ΕΟ. ϑττρο χα ει 
ΠΌΣΕΙΣ δγ τι μὐλΣ 

αὐδλδ' δινυ 
ον δ, 

ἬΜΙΟς 

. ΠΝ ΟΑ τ ΠΗ ν 
ἐλ Αγ ΔΕ 

ἐφ ΔΙ ΡΘΕ, τ 

Τττρτ' 
ἣ 

ας ΔΔ ΡΝ Οθ κεθὴς 

ἀραννιδέεξοναι: 

ξἔστετινα. ἤηκυτηςιι τῷ 
δνοσιλαν

 ελία 

Ταῦ. ΨΙΠ. 

ΠῚ
 

τ δῖ : Ἴ 

δ «15 ετὶξ ὡ 
Ὁ {: 





Οοᾶ. ΥΠ|. 

Ἃ ΤΣ ΝΏ ΤΙ ΝΦΊΝΑΙ 
ΠΑΡΟΣΕΈΘ Ν ΡΈΕΙ 
δ απ} λλέθθτ' 

Ἑ, ΛοΡ δστε οἷς ΡΣ 

ὁ 7 ὍφΦΒ κὰ τΝ ᾿ Γ ἷ 5, 

ΠΌΛΟΣ τ’ αἰπττῦῦά δὼ. 

ὩΣ εεπτλλείας ττϑεῖν ἡ τὸ τ 
“χτί- 

ττεεῖ. Ἔ 

ΝΕΤ 
ὥξτνδα ΝΙ 

Ὅν ΕἸ, 
ἘΤΌΦΈΝΑΣΡΑΣ σαν 

ἐσ ς 256 Ὲ - Εἰ 
᾿ Ἢ 

ἢ δΟγΓΈΔΙ 4194} Ε 
“παρᾶς τυ τ ΝΜ δ τττην Ἴξας τ 

δ΄ πὰ ὰὺ τΆ Ν 
-τ' τ 

τ ἈΕῚ ἘΝ ΝΟ, 0. ἐλ λσττε στε ᾿Ξ [- ἮΝ ἌΝ 0 , 
τ ΟΤΝ 7. Δ ΘΟ ΜΕΈΡΟΝΤῊΝ δ᾽. 

ὩΣ ΔΙΕτεΈ  ἜΞ: ἘΟΎΡΙΟΝ [4 1}} 
Ξ ἀν ΒΥ Τ γ18.} Δαττκζᾶς τ ΕΣ. 
ΠΗ ΣΉ ας ΤΡ ' 18 ἊΝ, δ 

τ εττρ γε λ.λὸὲ ; δ δ' : 
ΤῊΣ. Θ᾽ 8: ΚΝ’. Ν 

ἔωθϑῖς ΞΕ 
ο{πτ} δ Ὸ ὑ5πτῷ 
ὙΜΛΕΝΙΞΟΛΟΊΘΕΤΤ' 





Τὰν. ΓΧ. 

“ΒΠΡΙΘῊ. ἐρῶ τι ᾿ 





Ἔρε τικ ἀρ ίχατνι. ῃ 
Ἂν ἀμ ι μὰ 

ΣΕ ΔΕΙΤΙτΊ ΘΡοῦ-- 
ΠΕ ΥΩ 

τ ΘΙ 
τ ΘΙ Ταδιοττη τ ἴο. 

Ἵ ἊΝ δῶ ΘΡΟΙτ Δ οο, 

ΕἾ ᾿ 5 Ἴ {τ ΤᾺ 

δ ΡΣ ῈΣ 
σπλὰν 

Ό21:. 

ΟΘΟΎΤΙ τυ σοοϊ- 

ΘΡΡΈ.- 

, ὙΔΤΤΙΟ ἘΡΎ. ἢ κ 
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Σ Ἰατενε πννδεζων ᾿ς. 
ἘΝ ΟΝΝ 4 - ἢ 

. Δ ποσὰ ΤΊ - 
ἐν πε 191 Δ{| 
ες κεν στοῦ 

διἀτν (ΟΝ ΤΈΓΟΙ 
 ἌἸΕΌΝΝΕΩ 
τ {0Π|ρὲ- ἘΦΡΑΤΕΕΚ 
Ἔ ΕΛ ΤΙΝ ΡΣ ΤῸ 
Ὁ ἢ ἽΝΟΡΑΓΌΥΓΙ Ἀν 

τ πο 
» ξ" ΦΝΟΥΗΝ 

ἃ ξογέμετα, 
4,016 Υ̓ 1όλε- ἌΡ οῸ 

ΟΟΥΣΝΟΥΎΓΙΗ : τὴ 
Ὁ ἀτω ΗΚ λερρν, 
ἽἼΛΕΙΝ τεγν 14. 

Ἕ ͵ Ν ιι ΗΒ, 

: Ἐπ αν τον 

κι, ἀῶ" 

ΕΣ “.- 
δ ιν {κι .Ἷν ἡ ; νξ-. ὦ 
ΥᾺ Ὁ ἐς ἃ δι “πΓ' ᾿. ὴ γε δὲ 

-- -ἘὩ δεν ΑἸ αὶ Ἔ ἢ ΘΗΝ ἕρ:  ὐδο ἘΞ 
δαὺς ἴπ ἤπεπι, 





Οοᾶ. ΧΙ. 

Φ Ἢ πώς 
ΣΤ ᾿ ττααλε ἰρ ΤᾺ 

πὶ πο δν ΤΣ 

ἐξ. 

"νι τῆτες τ τ. 
φθθΝ ΕΠ ἘῈ παρὰ παγεξ  κηρήρι- 

᾿Υ 

Ἐ τὸ 

Ἰοῦυξ ΧΧΙΨ, 31. οἵ ἰηϊεῖα ρφαϊπιοτυπν 





ΤΡ. ΧΙΠ. 

Ἢ ἍΙἘΝ Ν ἐσ δ -ε 
Ἄ Ἔτε ΚῈ 
ΝΕ δΥΚΕΤ ἐς τρί δ. ὙΣΞΕΣ, Ἐς 

τ τ Φ,ΊΑΤΓΑΡΟΕ ΝῚ ΓΙ ΤΕ ΟὟ 
ΣΝ ΙΝ ΕΟ Δι Ὁ ΑεεαοΙ 8 

Ὁ ΝΟ ΤΕ - ΓΝ. 3 μα 
ἽΞ ΝΑΌΝ ΝΕ σα . ὝΑΚΥΈ. ΓᾺΥ 

τ Γά ἧς κ΄. τισσς 





Οοὰ. ΧΙΨΝ. νᾶ. Τ'. 

ἩΓΑ 
ν ἐὰῶν ἡ τα, γε 
παρ Δ τ ΔΥ ΔΎΔΥΑ. 
ιὃ- ΝΙΝ ἈΦΡΗ μοτεέίστε 

ΕΈΣΡΧΙΉΣΙΚε 

5.33 Ξὲ ρει 

Τὰν. ΧΙΝ. 

ΞΞΣ 
“ΚΡ εσὲ 

᾿ς ἄν 





Ταῦ. Χχν. σοα. ΧΥν. 

ΠΣ 
- - 

»ἔς 
--ς 

᾿ 

᾿ 

τς Ὁ 

κῇ 

νον: οἱ 

ν {55.548 ᾿ 

᾿ς ΦΆΘ " ΜΠ Ὁ --- 

ἜΠΡΕΝΑ ΒΙΠᾺἧ Ὁ ΑΝ 

χο ἐκ δ λιν 
δ 

. τῷ μερὶ . Ὁ ἷ 

ΝΕ ΠΡΕΝΟΥΡΟΣΒ. ̓ς. πτὸ τὐὐαρόσενς 

1 δἴξαΣι Ν ΝΣΙος ογγ δὲς αὶ 
τευ δῦ 

τθοῦ, ὀϑις, ΛΕ- 

ὑτον τε δωκδται, 
ἣ 

Πρ Ἐπ ροῦγῳ, ωξ Ἢ 

Ὧν, - πῶ μὰ ΦΆΡΟΝ .. ἮΣ ΐ ᾿ 





Τὰν. ΧΥῚ. 

Οοὰ. ΧΥῚ. 
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Οοᾶ. ΧΧΧΗ͂. 
Τὰν. ΧΥΠΙ. ---- ---- 

τερζς. Ξ 

ῬΉΡΙΥ 
“ΉΡΗΝ 

ΤΙΧΘΕΪΣ “ἢ 
Μ γΠ|}5ὃΘ9Ἡ 

ΧΙ ΜΤΝΝ ΤΈΠΙ ΕΤΈΚ 
ΝῊ ΛΥΕ ΤΡ προς 

ἌΝ εἰ Ν41ι, 
ἼΥ ΠΠΕΡΝ 0 

. δε ΝΝΕδηἢ 

νυ, τῇ ΡΞ " 
πὰ ας 5 5. 

Ἑχου, ΧΧΙ͂Χ, 1 - ο, -τ Γενιτ, ὙΠΠ, ααὖ τ 1, το Εζεσιι, ΧΙΟΥΙ, α 





σοᾶ. ΧΟΙΧ. 

ες, 

ΜΈ, ΘΙ Ί5ΗμΊ,ζ. 
ΑΥ τι χριςς 

Τὰν. ΧΥΙΠ. 

' παν 
ΠΛ ΨΕῚ 







ἴδ ς ὼ" 




